
Projekt 

UCHWAŁA NR  ......./.../22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia .................  2022 roku 

 

w sprawie powierzenia Gminie Rymanów realizacji zadania pn.: „Budowa 
chodników przy drodze wojewódzkiej nr 887 w m. Rymanów Zdrój 

i w m. Ladzin”. 
 

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 i art. 18 pkt 12 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 

547 t.j.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Województwo Podkarpackie powierza Gminie Rymanów wykonanie zadania 

pn.: „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 887 w m. Rymanów Zdrój i 

w m. Ladzin”. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w latach 2022-2023. 

3. Szacunkowy całkowity koszt wykonania zadania obejmuje koszty wykonania 

robót budowlanych oraz koszty nadzorów w wysokości 3 429 833,00 zł (słownie: 

trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 

00/100). 

4. Gmina Rymanów na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 pozyskała 
dofinansowanie ze środków rządowych w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 712 372,00 zł (słownie: dwa 
miliony siedemset dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 00/100). 

5. Województwo Podkarpackie przekaże Gminie Rymanów dotację celową w 2023 
roku na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 717 461,00 zł 
(słownie: siedemset siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 
00/100). Klasyfikacja budżetowa: Dział 600, rozdział 60013, § 6610. 

 
§ 2 

1. Województwo Podkarpackie zawrze porozumienie z Gminą Rymanów przy 

udziale Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sprawie 

powierzenia zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, w którym określone zostaną 

obowiązki stron oraz sposób rozliczenia zadania. 

2. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ......./.../22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia ....  2022 roku 

 

W związku z pozyskaniem przez Jednostki Samorządu Terytorialnego 

dofinansowań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych m.in. na budowy chodników przy drogach wojewódzkich, Gmina 

Rymanów wystąpiła z wnioskiem o zawarcie porozumienia o współpracy 

Województwa z JST w celu realizacji zadania pn.: „Budowa chodników przy 

drodze wojewódzkiej nr 887 w m. Rymanów Zdrój i w m. Ladzin”.  

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu 

dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty 

i miasta lub ich związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego mogą 

ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W drugim 

pilotażowym naborze wniosków można było ubiegać się o bezzwrotne 

dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji (minimum 5% udziału 

własnego) – priorytet 1 (budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej). 

W związku z tym, udział Gminy Rymanów w naborze o ww. dofinansowanie 

jest bardzo korzystny i pozwala na realizację dużo większego zakresu inwestycji 

chodnikowych, niż w przypadku corocznej współpracy z Województwem (zgodnie 

z obowiązującą Procedurą prowadzenia przez Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych 

przez Województwo Podkarpackie z udziałem pomocy innych JST minimalny udział 

JST to 40 % wartości inwestycji).  

Ponadto, realizacja przez Województwo tak szerokiego zakresu inwestycji nie 

byłaby możliwa w najbliższym czasie z uwagi na ogrom potrzeb na całej sieci dróg a 

także stan finansów Województwa. Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków JST 

o budowy chodników Samorząd Województwa sukcesywnie w miarę dostępnych 

środków dokłada wszelkich starań, aby rozbudowywać sieć o ciągi piesze, a także 

przyjmuje do realizacji nowe zadania wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu. 

W związku z tym, iż Gmina Rymanów deklaruje chęć realizacji zadania, w celu 

ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, zasadnym jest podjęcie uchwały 

w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadania pn.: „Budowa chodników przy 

drodze wojewódzkiej nr 887 w m. Rymanów Zdrój i w m. Ladzin”. Współpraca 

możliwa będzie po podpisaniu porozumienia pomiędzy Województwem 

Podkarpackim a Gminą Rymanów przy udziale PZDW w Rzeszowie, którego projekt 

stanowi załącznik do uchwały. 

 

 


