
-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 działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi 

 

 
 
Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt 20 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tekst jedn. 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 pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego  

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

poprzez zawarcie umów o dofinansowanie z jednostkami samorządu terytorialnego  

o łącznej wartości nieprzekraczającej 796 415,00 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.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

Uchwałą Nr 263/5216/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-

2025” zostały ustalone zasady realizacji Programu na terenie województwa podkarpackiego.  

Zgodnie z Uchwałą Nr 263/5217/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 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 działania służące 

realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi a także 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 współfinansowanie 

zadań realizowanych w sołectwach uczestniczących w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi 

na lata 2021-2025. W roku bieżącym uruchomiona została kolejna edycja Programu, 

przeprowadzone zostały warsztaty on-line, których efektem były opracowane Sołeckie 

Strategie Rozwoju Wsi. W dokumentach tych zapisano priorytetowe  do realizacji w danych 

miejscowościach zadania.   

W ramach przeprowadzonego naboru w 2021 r., który trwał od 26 marca do 30 kwietnia 

wnioski o przyznanie pomocy złożyło 91 gmin. 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. Po przeprowadzeniu oceny sporządzono Listę 

rankingową, na której znalazło się 91 wnioskodawców. Łączna wnioskowana kwota pomocy 

wynosi 1 080 310,00 zł, a koszty całkowite 3 074 176,85 zł.  

Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził Listę rankingową sporządzoną  

na podstawie oceny wniosków złożonych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 

na lata 2021-2025.  

Wobec powyższego pomocą finansową zostanie objętych 67 Gmin, wykazanych  

w załączniku do niniejszej uchwały. Umowy z wnioskodawcami zostaną zawarte w kolejności 

wynikającej z Listy rankingowej do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie 

Województwa Podkarpackiego.  

Środki, o których mowa powyżej zaplanowane są w budżecie Województwa 

Podkarpackiego w Dziale 010, Rozdziale 01095, paragraf 4300 i wynoszą 798 691,00 zł. 

 

 


