
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: 111.500 zł (słownie: 

sto jedenaście tysięcy pięćset zł), z przeznaczeniem dla Muzeum Okręgowego 

w Rzeszowie na realizację zadania pn. Zakup oprogramowania do elektronicznej 

ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji. 

2. Spłata nieoprocentowanej pożyczki, o której mowa w ust. 1 nastąpi do 31 marca 

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 Okręgowego w Rzeszowie zwrócił się z prośbą o udzielenie 

nieoprocentowanej pożyczki z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 111.500 zł 

w związku z realizacją projektu pn. Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji 

zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura kultury. 

Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie odzyskiwanej części podatku VAT 

od zakupów związanych z realizacją ww. zadania (sfinansowanych dotacjami z UMWP 

i MKiDN). Wysokość podatku VAT wynosi 119.805,85 zł, Muzeum w 2020 r. ma możliwość 

odzyskania 93 % podatku VAT wg struktury ustalonej na podstawie danych za 2019 r. tj. kwoty 

111.500 zł, pozostałe 7 % nieodzyskiwanego podatku VAT w kwocie 8.305,85 zł instytucja 

opłaci ze środków własnych. Pożyczka pozwoli Muzeum zachować płynność finansową w roku 

bieżącym. Zwrot pożyczki nastąpi do 31 marca 2021 roku. 

 

Harmonogram uruchomienia i spłaty pożyczki 

Lp. Termin uruchomienia 

pożyczki 

Kwota pożyczki  Przewidywany termin 

spłaty pożyczki 

1 IX-X 2020 r. 111.500 PLN 31 III 2021 r. 

 


