
 
 

UCHWAŁA Nr ........../….../22 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE 

z dnia ................  2022 r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/672/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu poprawy 

bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich 

zarządzanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie”. 

 

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

województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 t.j.) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego z późn. zm. 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Uchwale Nr XL/672/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

27 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu poprawy bezpieczeństwa 

infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie”, załącznikowi nadaje się brzmienie jak 

w załączniku do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr      /        /22 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
 

W Uchwale Nr XL/672/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu poprawy bezpieczeństwa 

infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie”, wystąpiła konieczność aktualizacji 

zawartych w niej danych. 

„Program poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg 

wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Rzeszowie” jest narzędziem pomocniczym do planowania wydatków o charakterze 

jednorocznym i utrzymaniowym.  

Program opracowany został przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Rzeszowie, jako narzędzie do realizacji i koordynacji działań Jednostek Samorządu 

Terytorialnego z Województwem Podkarpackim w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i stanu technicznego dróg wojewódzkich. Ma on na celu 

zapewnienie płynnej realizacji wspólnych inwestycji, zgłaszanych w odpowiedzi na 

potrzeby mieszkańców województwa, właściwe zaadresowanie działań 

inwestycyjnych oraz określenie gotowości projektowej i finansowej poszczególnych 

zadań.  

W Programie tym przedstawiony został szczegółowy wykaz zadań 

przewidzianych do realizacji w latach 2020 – 2024 z podziałem na następujące grupy: 

 odnowy i przebudowy dróg wojewódzkich, 

 budowy i remonty chodników przy drogach wojewódzkich, 

 budowy i remonty mostów w ciągach dróg wojewódzkich, 

 likwidacja miejsc niebezpiecznych w ciągach dróg wojewódzkich, 

 zabezpieczenie osuwisk, 

 inwestycje realizowane na terenie Bieszczadów, 

 szkody powodziowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Aktualnie zmiana Programu następuje ze względu na wprowadzenie do planu 

nowych zadań, w związku z pozyskaniem przez Jednostki Samorządu Terytorialnego 

dofinansowań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych na budowę lub modernizację infrastruktury drogowej m.in. budowy 

chodników przy drogach wojewódzkich. Ponadto, zaktualizowane zostały pozycje 

Programu w zakresie zadań zrealizowanych w roku 2021 a także przyjętych do 

realizacji w roku bieżącym (stan na dzień 11.08.2022 r.). 

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 ramach ww. naboru dofinansowanie przyznano dla 11 JST Województwa 

Podkarpackiego, które złożyły wnioski o dofinasowanie budowy lub modernizacji 

infrastruktury drogowej m.in. na budowę chodników przy drogach wojewódzkich 

a także przebudowę dróg wojewódzkich.  

 W związku z tym, iż zadania realizowane będą na zasadzie współpracy 

Województwa z Gminami, zachodzi konieczność wprowadzenia przedmiotowych 

zadań do „Programu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg 

wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Rzeszowie”. 

 


