
 

Projekt  

UCHWAŁA NR  ......./.../22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia .....  2022 roku 
 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/695/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy 

rzeczowej Gminie Trzebownisko przez Województwo Podkarpackie. 

 

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 t.j.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

305 z późn. zm.),  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W uchwale, o której mowa na wstępie wprowadza się § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Województwo Podkarpackie udziela pomocy rzeczowej w roku 2022 Gminie 

Trzebownisko w formie opracowanej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: 

„Przebudowa/rozbudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 2,3 km prowadzącej  

do Parku Naukowo-Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów Małopolski 

oraz Trzebownisko. 

2.   Zakres opracowania obejmie Gminę Trzebownisko. 

3. Wartość pomocy rzeczowej, o której mowa w ust. 1 określa się na kwotę 

153 750,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 

00/100).” 

 

§ 2 

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  ......./.../22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia .....  2022 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/695/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy 

rzeczowej Gminie Trzebownisko przez Województwo Podkarpackie 

 

 Samorząd Województwa Podkarpackiego przeprowadził postępowanie 

przetargowe na wykonanie zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej 

i uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych 

dla inwestycji pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 2,3 km 

prowadzącej do Parku Naukowo-Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów 

Małopolski oraz Trzebownisko”. 

 W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego i otwarcia ofert na 

ww. zadanie, została złożona jedna oferta (Marcin Bechta, „BEMAR” Marcin Bechta, 

Nowa Wieś 50, 36-001 Trzebownisko) – cena złożonej oferty przewyższa kwotę, 

którą Samorząd Województwa zabezpieczył w swoim budżecie na sfinansowanie 

zadania o wartość 107 500,00 zł. Województwo zamierzało przeznaczyć na 

wykonanie zadania 200 000,00 zł, natomiast otrzymana jedyna oferta opiewa na 

kwotę 307 500,00 zł. 

 Z uwagi na fakt, że w ramach postępowania przetargowego zgłosił się tylko 

jeden wykonawca, a powtórzenie postępowania nie gwarantuje otrzymania 

korzystniejszych ofert bądź nie zgłosi się żaden potencjalny oferent, wówczas termin 

wykonania prac projektowych mógłby ulec przesunięciu i dokumentacja po 

opracowaniu przekazana zostanie jako pomoc rzeczowa Gminie Głogów Małopolski 

i Trzebownisko. 

 W związku z powyższym dokonano zwiększenia kwoty na dokumentację 

o 107 500,00 zł, co pozwoli na szybkie rozstrzygnięcie postępowania przetargowego 

i umożliwi Wykonawcy dokumentacji na jej opracowanie w bieżącym roku.  

 Uwzględniając powyższe dokonuje się zmiany uchwały Nr XLI/695/21 

dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Trzebownisko przez Województwo 

Podkarpackie w zakresie zwiększenia wartości pomocy rzeczowej i rozdziału jej na 

dwie gminy Głogów Małopolski i Trzebownisko: 

- 153 750,00 zł dla Gminy Głogów Małopolski, 

- 153 750,00 zł dla Gminy Trzebownisko. 


