
-projekt- 
 

Uchwała Nr ………/21 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia                        2021 r. 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w ramach  

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” 

na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” 

 

 
 
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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 
305), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego 

w 2021 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na 

realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” poprzez zawarcie umów  

o dofinansowanie z jednostkami samorządu terytorialnego  

o łącznej wartości nieprzekraczającej 235 589,00 zł., zgodnie z załącznikiem  

do niniejszej uchwały.  

2. Szczegółowe zasady realizacji, termin udzielenia oraz sposób rozliczenia pomocy 

finansowej określą umowy, o których mowa w pkt 1.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

Uchwałą Nr 263/5216/21 z dnia 23 marca 2021 r. Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmiany „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-

2025” zostały uchwalone zasady realizacji Programu dotyczącego koncepcji „Uniwersytet 

Samorządności”, na terenie województwa podkarpackiego.  

Zgodnie z Uchwałą Nr 263/5218/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2021 roku  

w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację I etapu 

koncepcji „Uniwersytet Samorządności” oraz zgodnie z właściwymi przepisami ustawy  

o samorządzie województwa oraz ustawy o finansach publicznych pomoc dla jednostek 

samorządu terytorialnego przyznaje stosowną uchwałą Sejmik Województwa.  

Pomoc finansowa przekazana gminom zostanie wykorzystana na realizację inicjatywy 

„Uniwersytet Samorządności” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 

2021-2025. Inicjatywa „Uniwersytet Samorządności” została zapoczątkowana w 2019 roku z 

okazji realizacji przedsięwzięć na cześć 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Obecna inicjatywa będzie realizowana w dwóch etapach, I etap inwestycyjny 

w 2021 r., oraz II etap edukacyjny w latach 2022 - 2025.   

W ramach przeprowadzonego naboru w 2021 r. 23 gminy z 18 powiatów złożyło 

wnioski o przyznanie pomocy (z powiatu jasielskiego, leskiego oraz niżańskiego nie wpłynęły 

aplikacje). Złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie ze 

„Szczegółowymi warunkami i trybem przyznawania pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Podkarpackiego w 2021 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 

na lata 2021-2025” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”. Po 

przeprowadzeniu oceny sporządzono szczegółowe listy rankingowe wniosków sporządzone 

oddzielnie dla każdego powiatu, na których znalazło się 23 wnioskodawców.  

Zgodnie z zasadami Programu nabór ma charakter konkursowy a jego zasady 

określają „Szczegółowe warunki…”.  

Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził Listę rankingową sporządzoną na 

podstawie oceny wniosków oraz na podstawie szczegółowych list rankingowych wybierając 

wnioskodawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (po jednym z każdego powiatu). 

Ostatecznie na liście rankingowej znalazło się 18 wniosków na łączną kwotę pomocy:  

235 589,00 zł. 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o finansach 

publicznych pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego przyznaje stosowną uchwałą 

Sejmik Województwa. 

Wobec powyższego umowy zostaną zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego 

wyszczególnionymi na Liście rankingowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

Środki finansowe zaplanowane są w budżecie Województwa Podkarpackiego  

w Dziale 010, Rozdziale 01095, paragraf 4300.  

 


