
 
PROJEKT 

 
 

UCHWAŁA NR ................................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE 
 

z dnia ............................................................... 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu 

w roku 2016 pomocy finansowej 
 

 
Na podstawie art. 8a i 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 
z późn. zm.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
W uchwale nr XII/211/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2016 pomocy 
finansowej § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Udziela się Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2016 pomocy finansowej 
z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat Lubaczowski 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek 
im. Jana Pawła II w Lubaczowie w wysokości 400 000,-zł na realizację zadania 
„Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią 
dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie”.”.  

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 
2015 r. podjął uchwalę w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 
2016 pomocy finansowej z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem 
przez Powiat Lubaczowski Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego 
w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w wysokości różnicy 
pomiędzy subwencją oświatową a rzeczywistymi kosztami zapewniającymi 
prawidłowe funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, jednak nie 
więcej niż 400 000,-zł. 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. jednogłośnie podjęła 
wniosek do Zarządu Województwa Podkarpackiego, aby biorąc pod uwagę sytuację 
finansową Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu 
Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, bardzo zły stan pralni, rolę jaką spełnia 
dla niepełnosprawnych wychowanków tej placówki – kwota zapisana w budżecie 
Województwa na 2016 rok w kwocie 400 tys. zł dla Powiatu Lubaczowskiego 
z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat Lubaczowski 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego była udzielona w tej wysokości bez 
warunku różnicy pomiędzy subwencją oświatową a kosztami rzeczywistymi. Kwota ta 
przeznaczona będzie na dalszą modernizację pralni, która w przypadku tej placówki 
jest niezbędna.  

Ponadto Starosta Lubaczowski zwrócił się z wnioskiem o udzielenie dotacji 
kwocie 400.000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem II etapu 
robót budowlanych w ramach zadania „Wykonanie przebudowy i nadbudowy 
istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana 
Pawła II w Lubaczowie”. 

Zgodnie z pismem Starosty Lubaczowskiego do wykonania w 2016 r. 
w ramach II etapu zaplanowane zostały roboty budowlane związane z zakończeniem 
stanu surowego budynku oraz roboty polegające na montażu stolarki okiennej 
i drzwiowej zewnętrznej oraz instalacji wewnątrz budynku. Wartość tych robót 
oszacowano na ok. 800.000 zł.   

 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Placówek im. 

Jana Pawła II w Lubaczowie. Jest on jedyną tego typu placówką w południowo-
wschodniej Polsce. Zapewnia kształcenie na poziomie szkoły podstawowej 
i gimnazjum dzieciom i młodzieży zdemoralizowanej i niedostosowanej społecznie. 

Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie prowadzony jest przez Powiat 
Lubaczowski. 

Mając na uwadze regionalny charakter tego ośrodka Samorząd Województwa 
Podkarpackiego zawarł w dniu 21 stycznia 2005 r. z Powiatem Lubaczowskim 
porozumienie, zgodnie z którym Zarząd Województwa Podkarpackiego zobowiązał 
się przedstawiać w poszczególnych latach, Sejmikowi Województwa projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wydatki związane z prowadzeniem przez 
Powiat Lubaczowski Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w wysokości różnicy 
pomiędzy subwencją oświatową a rzeczywistymi kosztami zapewniającymi 
prawidłowe funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, jednak nie 
więcej niż 400.000 zł. 



Zarząd Województwa Podkarpackiego, aneksem nr 1 z dnia 8 marca 2011 r., 
dokonał zmian w § 2 ust. 1 ww. porozumienia i zobowiązał się przedstawiać 
w poszczególnych latach Sejmikowi Województwa Podkarpackiego projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wydatki związane z prowadzeniem przez 
Powiat Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w wysokości nie więcej niż 
400.000,-zł.  

Zarząd Województwa zawarł Porozumienie oraz aneks do niego w ramach 
inicjatywy uchwałodawczej. 

Najważniejszą kwestią w zakresie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce 
samorządu terytorialnego jest stosowna uchwała Sejmiku, który nie jest w zakresie 
swej woli ograniczony żadnymi porozumieniami czy też ustaleniami podejmowanymi 
przez inny organ. W związku z powyższym Sejmik ma pełną swobodę 
w podejmowaniu decyzji o samym fakcie udzielenia takiej pomocy, jak i warunkach 
na jakich tej pomocy udziela. 

 
 
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie proponowanej uchwały znajduje 

uzasadnienie. 
 
 
 
 


