
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR        /         /19 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia  

 
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku 

budżetowym 2019 
 
Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.) 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Ustala się maksymalną wysokość nieoprocentowanej pożyczki, którą może 

udzielić Zarząd Województwa Podkarpackiego w roku 2019 na kwotę: 568.500 zł 
(słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset zł), z przeznaczeniem dla 
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadań: Rewitalizacja obiektów 
użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej oraz Zakup 
nowoczesnego wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie. 

2. Spłata nieoprocentowanej pożyczki, o której mowa w ust. 1 nastąpi do 30 
czerwca 2020 roku. 

3. Warunki na jakich zostanie udzielona pożyczka, o której mowa w ust. 1 zostaną 
określone w odrębnej umowie. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku 

budżetowym 2019 

 
Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie zwrócił się z prośbą o udzielenie 

nieoprocentowanej pożyczki z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 568.500 zł 

w związku z realizacją zadań Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania 

im nowej funkcji społecznej oraz Zakup nowoczesnego wyposażenia wystawienniczego dla 

Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Zadania finansowane są z programu RPO WP na lata 

2014-2020 (Rewitalizacja…) w kwotach netto oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego (Zakup…) w kwotach nie uwzględniających podatku VAT podlegającego 

odliczeniu. Program RPO WP daje możliwość zaliczki, ale nie w pełnej wysokości. Muzeum 

musi zaś zabezpieczyć środki na zapłatę faktur w pełnej wysokości. Udzielona pożyczka 

pozwoli instytucji na utrzymanie bieżącej płynności finansowej do czasu otrzymania 

refundacji oraz zwrotu podatku VAT podlegającego odliczeniu. Zwrot pożyczki nastąpi do 30 

czerwca 2020 roku. 


