-projektUchwała Nr …../13
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
2013 r.
w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu
terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”,
w roku 2013

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596) 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
Udziela się pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w roku 2013, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2
Szczegółowe zasady, termin udzielenia oraz sposób rozliczenia pomocy finansowej określą
umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 96/2207/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata
2011-2016” zostały przyjęte zasady funkcjonowania Programu na terenie województwa
podkarpackiego.
Z kolei na podstawie § 4 ust. 4 uchwały Nr 213/5025/13 Zarządu Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2013
roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 oraz zgodnie
z zapisami ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o finansach publicznych pomoc
dla jednostek samorządu terytorialnego przyznaje stosowną uchwałą Sejmik Województwa.
Pomoc finansowa przekazana gmino zostanie wykorzystana na współfinansowanie
zadań realizowanych w sołectwach uczestniczących w Podkarpackim Programie Odnowy
Wsi na lata 2011-2016. Wcześniej w miejscowościach tych przeprowadzone zostały
warsztaty których efektem były opracowane strategie rozwoju sołectwa. W dokumentach
tych zapisano priorytetowe zadania do realizacji w sołectwie w najbliższych latach.

Załącznik do uchwały
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie Nr
………. z dnia……………….

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udziela się pomocy finansowej
w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2013

Lp.
1.

Gmina

Sołectwo

Tytuł zadania

Haczów

Jabłonica
Polska

Jedlicze

Poręby

Padew
Narodowa

Piechoty

Pilzno

Strzegocice

Pruchnik

Świebodna

Tryńcza

Gniewczyna
Łańcucka

Tuszów
Narodowy

Babicha

Dokończenie ogrodzenia
stadionu sportowego
Zakup wyposażenia do
Domu Ludowego w
Porbach
Zakup wyposażenia do
budynku wiejskiego
(chłodni, naczyń
kuchennych oraz sprzętu
AGD), Remont kuchni w
budynku wiejskim.
Budowa trybun przy boisku
szkolnym w Strzegocicach
Zakup doposażenia remizy
OSP Świebodna
(wyposażenie kuchni, sali)
Budowa grzybka
tanecznego
Budowa ogrodzenia boiska
sportowego

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Kwota
pomocy z
zł

§

10 000

6300

5 134,63

2710

10 000

2710

9 840

6300

10 000

2710

10 000

6300

10 000

6300

