
         Projekt 
 

UCHWAŁA NR ………../20  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia  …………………. 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 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

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

udzielić Zarząd Województwa Podkarpackiego w roku 2020 na kwotę: 
1.004.000 zł (słownie:  jeden milion cztery tysiące zł), z przeznaczeniem  
dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 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”. 

2. Spłata nieoprocentowanej pożyczki, o której mowa w ust. 1 nastąpi  
do 30 listopada 2020 r.   

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 Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie ustalenia 
maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2020. 

 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zwrócił się  

z prośbą o udzielenie pożyczki w kwocie 1.004.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie 

zobowiązań wynikających z realizacji zakupów związanych ze zwalczaniem zakażeń 

COVID-19. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XX/339/20 z dnia 13 marca  

2020 r. uznał za celową realizację w roku 2020 „Programu z zakresu profilaktyki 

zdrowia związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem”.  

W 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. Wojewódzka Stacja 

Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zakupiła między innymi dwa ambulanse  

o wartości 1.004.000 zł. Termin płatności za zakupione karetki upływa 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 jest  jeszcze w fazie oceny,  

nie jest w stanie dotrzymać terminu płatności, tym bardziej że dokonała już płatności 

za karetkę transportową i wymazobusy, które będą również sfinansowane  

ze środków europejskich. Zakupione pojazdy przeznaczone będą do walki  

z epidemią koronawirusa w naszym regionie. 

 

Pożyczka zostanie spłacona w roku 2020, po otrzymaniu środków z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 


