
UCHWAŁA NR 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w Rzeszowie 
z dnia 

 
 

w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej 
 
 
Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) 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. zmianami),  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje: 
 

§1 
 

Udziela się Powiatowi Lubaczowskiemu w 2021 roku pomoc finansową 

w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: „Dostosowanie 

pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład 

Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie do wymogów standaryzacji” 

w kwocie 200.000,-zł (słownie: dwieście tysięcy zł.). 

§2 
 

Szczegółowe zasady udzielenia pomocy, termin przekazania środków  

oraz ich rozliczenie określone zostaną w umowie o udzieleniu pomocy finansowej.  

 

§3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Uzasadnienie 

 
  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy wchodzący w skład Zespołu Placówek 

im. Jana Pawła II w Lubaczowie jest prowadzony przez Powiat Lubaczowski  od dnia 

1 stycznia 1999 r. Wprawdzie zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 27 czerwca 

2003 r. umożliwiła samorządom województwa przejmowanie do prowadzenia szkół 

i placówek mających znaczenie co najmniej regionalne, lecz ostatecznie 

prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład 

Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie należy do zadań własnych 

Powiatu Lubaczowskiego. Niemniej jednak Województwo Podkarpackie na mocy 

porozumienia z dnia 21 stycznia 2005 r., aneksowanego dnia 8 marca 2011 r.  

zobowiązało się  wspierać finansowo Powiat w realizacji tego zadania. Dotychczas 

udzielana pomoc finansowa była przeznaczana na bieżącą działalność 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz na realizację zadania „Wykonanie 

przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną  

w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. 

         Starosta Powiatu Lubaczowskiego zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy 

finansowej Powiatowi w związku z koniecznością przystosowania pomieszczeń 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego do wymogów standaryzacji określonych 

w § 26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek 

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem zamieszkania. 

Całkowity koszt  przystosowania obiektu do wymogów standaryzacji został określony 

na kwotę 557 430,- zł. 

W 2020 roku Województwo udzieliło pomocy finansowej Powiatowi 

Lubaczowskiemu w wysokości 200.000,- zł .na realizację przedmiotowego zadania. 

Część prac zostało sfinansowanych ze środków własnych Powiatu przy współudziale 

środków PFRON.  

Do wykonania pozostał jeszcze remont 12 sypialń (odnowienie ścian, wymiana 

podłóg, wymiana drzwi), remont 4 świetlic oraz ich wyposażenie, remont korytarza i 

auli i zakup wyposażenia, doposażenie gabinetów specjalistycznych. 

         W związku z koniecznością kontynuowania podjętych prac remontowych 

mających na celu przystosowanie pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Lubaczowie do wymogów standaryzacji oraz wysokich kosztów 

ich przeprowadzenia, udzielenie pomocy jest zasadne. 

 

 

 


