
 

 

-projekt- 
 

Uchwała Nr ………/21 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia                        2021 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/617/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 28 czerwca 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 (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. § 1 pkt. 1 Uchwały Nr XXXVIII/617/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

28 czerwca 2021 r. otrzymuje brzmienie: Postanawia się udzielić pomocy finansowej  

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  

1 068 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/617/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 28 czerwca 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Uchwałą Nr XXXVIII/617/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 

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 została przyznana pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego  

o łącznej wartości nieprzekraczającej 796 415,00 zł. zgodnie z listą stanowiąca załącznik do 

Uchwały. 

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, kwota pomocy wyniosła łącznie 

1 080 310,00 zł.  

Pierwotnie na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/617/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego pomoc z budżetu Województwa Podkarpackiego została przyznana 67 

gminom, które znalazły się na liście rankingowej jako najwyżej punktowane, pozostali 

wnioskodawcy z uwagi na limit dostępnych środków znaleźli się poza listą operacji 

zatwierdzonych do dofinansowania. Z uwagi na możliwość zwiększenia dostępnej kwoty  

w budżecie Województwa Podkarpackiego możliwa jest zmiana niniejszej uchwały. Dnia 14 

lipca 2021 r. pismem znak: BRG.041.78.2021 Gmina Miejsce Piastowe poinformowała  

o rezygnacji z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.  

W związku z powyższym łączna wnioskowana kwota pomocy wynosi 1 068 310,00 zł, a koszty 

całkowite 3 018 706,85 zł.   


