
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR        /         /20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia  

 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku 

budżetowym 2020 

 

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 z późn. zm.) 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się maksymalną wysokość nieoprocentowanej pożyczki, którą może udzielić 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w roku 2020 na kwotę: 317.000 zł (słownie: 

trzysta siedemnaście tysięcy zł), z przeznaczeniem dla Muzeum Podkarpackiego 

w Krośnie na realizację zadań pn. „Zakup nowoczesnego wyposażenia 

wystawienniczego dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie”, „Poprawa 

infrastruktury Muzeum Podkarpackiego w Krośnie” oraz „Krosno, Muzeum 

Podkarpackie w Krośnie (Pałac Biskupi – XIV w.) – zakup i montaż instalacji 

przeciwpożarowej oraz przeciwwłamaniowej wraz z budową rozdzielni zasilania 

systemów bezpieczeństwa”. 

2. Spłata nieoprocentowanej pożyczki, o której mowa w ust. 1 nastąpi do 28 lutego 

2021 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 2020 

 

Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie zwrócił się z prośbą o udzielenie 

nieoprocentowanej pożyczki z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 317.000 zł na 

zapewnienie płatności podatku VAT wynikającego z faktur otrzymanych od Wykonawców, 

związanych z realizacją zadań pn. „Zakup nowoczesnego wyposażenia wystawienniczego dla 

Muzeum Podkarpackiego w Krośnie”, „Poprawa infrastruktury Muzeum Podkarpackiego  

w Krośnie” oraz „Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie (pałac Biskupi – XIV w.) – zakup  

i montaż instalacji przeciwpożarowej oraz przeciwwłamaniowej wraz z budową rozdzielni 

zasilania systemów bezpieczeństwa”. Zadania te są finansowane z dotacji celowych 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji celowych Województwa 

Podkarpackiego w kwotach netto powiększonych o nieodliczoną część podatku VAT. Na 

podatek VAT podlegający odliczeniu Muzeum musi zapewnić środki. Po otrzymaniu zwrotu 

podatku VAT z Urzędu Skarbowego, kwota pożyczki zostałaby zwrócona na konto Urzędu 

Marszałkowskiego w Rzeszowie, nastąpi to do 28 lutego 2021 roku. 

 

Harmonogram uruchomienia i spłaty pożyczki 

Lp. Termin uruchomienia 

pożyczki 

Kwota pożyczki  Przewidywany termin 

spłaty pożyczki 

1 X 2020 r. 49.000 PLN Po zwrocie podatku VAT  

z US, tj. I – II 2021 r. 

2 XI 2020 r. 268.000 PLN Po zwrocie podatku VAT  

z US, tj. I – II 2021 r. 

 


