
PROJEKT 
 
 

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

W RZESZOWIE 
 

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

 
w sprawie udzielenia Powiatowi Łańcuckiemu 

w roku 2019 pomocy finansowej 
 

 
Na podstawie art. 8a i 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512) 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 2019 r. poz. 869, 
z późn. zm.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Udziela się Powiatowi Łańcuckiemu w roku 2019 pomocy finansowej 
z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat Łańcucki 
Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie i Podkarpackiego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Łańcucie w wysokości 250.000 zł. 

 
§ 2. 

 
Szczegółowe zasady i termin przekazania pomocy finansowej określi zawarta 
umowa. 
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 
 

Województwo może udzielać innym jednostkom samorządu terytorialnego 
pomocy finansowej. 

 
Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie oraz Podkarpackie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Łańcucie powstały w wyniku rozwiązania zespołu szkół pn. 
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Łańcucie – z dniem 31 sierpnia 2019 r. – uchwała nr VI/99/19 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. 

 
Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie oraz Podkarpackie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Łańcucie zostały przekazane do prowadzenia, z dniem 1 września 
2019 r., Powiatowi Łańcuckiemu – uchwała nr IX/167/19 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

Szczegółowe warunki przekazania określono w porozumieniu zawartym pomiędzy 
Województwem a Powiatem Łańcuckim. W porozumieniu uzgodniono, iż 
Województwo przekaże Powiatowi pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki 
związane z prowadzeniem ww. szkół w okresie od 1 września 2019 r. do dnia 31 
grudnia 2019 r.  w wysokości 250.000 zł – pod warunkiem jej udzielenia odrębną 
uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 
 
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie. 


