
 
         Projekt 

 
UCHWAŁA NR ………../20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
 

z dnia  …………………. r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/452/20 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. 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 2020 r., poz. 1668 ze zm.); 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

W Uchwale Nr XXVI/452/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej 

w roku budżetowym 2020 § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

2021 r. ” . 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany  
Uchwały Nr XXVI/452/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki 
udzielanej w roku budżetowym 2020. 

 

Uchwałą Nr XXVI/452/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 

2020 r. została udzielona Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 

pożyczka w wysokości 1.004.000 zł przeznaczona na spłatę zobowiązań 

wynikających z realizacji "Programu z zakresu profilaktyki zdrowia związanego  

z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2  

i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem”. W celu 

realizacji tego programu, przyjętego Uchwałą Nr XX/339/20 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 13 marca 2020 r., ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 realizowany jest 

projekt „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa 

podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”. Głównym 

założeniem projektu realizowanego z udziałem partnerów projektu jest zakup 

sprzętu, aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji. 

Finansowanie ze środków unijnych wyniesie 100% wartości. Wojewódzka Stacja 

Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zakupiła miedzy innymi  dwa ambulanse  

o wartości 1.004.000 zł. Termin płatności za zakupione karetki upływał w dniu 

4.09.2020 r.  Ponieważ WSPR w Rzeszowie jest w trudniej sytuacji finansowej (strata 

za rok 2019 wyniosła 3.668,960,70 zł, zwiększone koszty działalności z uwagi na 

sytuację epidemiczną), a projekt w ramach RPO był jeszcze w fazie oceny, w celu 

dotrzymania terminu płatności,  została udzielona 31 sierpnia 2020 r. w/w pożyczka, 

która miała być spłacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania refundacji kosztów realizacji 

zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, 

nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2020 r. Aktualnie projekt został zatwierdzony do 

realizacji, w pierwszej kolejności zostaną jednak wypłacone środki na zaliczki - na pokrycie 

wydatków poniesionych a nie opłaconych. Natomiast refundacja wydatków nastąpi  

w drugiej kolejności w I półroczu 2021 roku.    

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w pismem znak WSPR-

DN/06/189/2020 z dnia  26.11.2020 r. zwrócił się z prośbą o odroczenie terminu  

spłaty pożyczki do 30.06.2021 r. 


