
Projekt 

UCHWAŁA NR  ......./.../22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

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

 

w sprawie powierzenia Gminie Baranów Sandomierski zadania w zakresie 

zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich Nr 872 i 985 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2-4, art. 14 ust. 1 pkt. 10, art. 18 pkt. 12 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547 t.j.), 

art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 

poz. 1376 z późn. zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§1 

Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Baranów Sandomierski zadania w zakresie 

zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich Nr 872 i 985 w związku z realizacją 

inwestycji pn.: „BUDOWA DROGI – ŁĄCZNIK DRÓG WOJEWÓDZKICH Nr 872 

i 985 w MIEJSCOWOŚCI SKOPANIE”. 

 

§2 

Województwo  na realizację zadania przekaże Gminie w 2022 r. dotację celową 

w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100). Klasyfikacja 

budżetowa: dział 600, rozdział 60013, paragraf 6610.  

 

§3 

Powierzenie zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w drodze porozumienia 

zawartego między Zarządem Województwa Podkarpackiego a Burmistrzem Miasta 

i Gminy Baranów Sandomierski, które określi szczegółowy zakres i warunki 

powierzenia. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  ......./.../22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

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

 

w sprawie powierzenia Gminie Baranów Sandomierski zadania w zakresie 

zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich Nr 872 i 985 

 

Gmina Baranów Sandomierski pozyskała z PROGRAMU RZĄDOWEGO 

FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWSTYCJI STRATEGICZNYCH na 

realizację zadania pn.: „BUDOWA DROGI – ŁĄCZNIK DRÓG WOJEWÓDZKICH 

Nr 872 i 985 w MIEJSCOWOŚCI SKOPANIE”. 

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę ronda w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 985, przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 

i budowę drogi gminnej. 

Z uwagi na fakt, że zadanie pn.: „BUDOWA DROGI – ŁĄCZNIK DRÓG 

WOJEWÓDZKICH Nr 872 i 985 w MIEJSCOWOŚCI SKOPANIE” swoim zakresem 

obejmować również będzie pasy dróg wojewódzkich, koniecznym staje się 

umożliwienie Gminie Baranów Sandomierski wykonania robót budowlanych również 

w obrębach skrzyżowania przedmiotowego łącznika, poprzez przekazanie zadań 

zarządcy wybranych odcinków dróg wojewódzkich. 

Dodatkowo biorąc pod uwagę, że zakres rzeczowy zadania obejmuje 

infrastrukturę sieci dróg wojewódzkich, zasadne staje się udzielenie pomocy 

finansowej samorządowi Gminy Baranów Sandomierski na ten cel. Proponuje się 

procedowanie zadania przy pomocy finansowej Samorządu Województwa 

Podkarpackiego w wysokości 200 000,00 zł.  

W związku z powyższym zasadnym staje się podjęcie uchwały w sprawie 

powierzenia Gminie Baranów Sandomierski zadania w zakresie zarządzania 

odcinkami dróg wojewódzkich Nr 872 i 985 w związku z realizacją inwestycji 

pn.: „BUDOWA DROGI – ŁĄCZNIK DRÓG WOJEWÓDZKICH Nr 872 i 985 

w MIEJSCOWOŚCI SKOPANIE”. 

Współpraca możliwa będzie po podpisaniu porozumienia pomiędzy Zarządem 

Województwa Podkarpackiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Baranów 

Sandomierski, którego projekt stanowi załącznik do uchwały. 


