
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR        /         /21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia  

 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku 

budżetowym 2021 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

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

Zarząd Województwa Podkarpackiego w roku 2021 na kwotę: 1.493.576 zł 

(słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset 

siedemdziesiąt sześć zł), z przeznaczeniem dla Muzeum Podkarpackiego 

w Krośnie na realizację projektu pn. Rewitalizacja obiektów użyteczności 

publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej. 

2. Spłata nieoprocentowanej pożyczki, o której mowa w ust. 1 nastąpi do 31 grudnia 

2022 roku. 

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 projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku 

budżetowym 2021 

 

Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie zwrócił się z prośbą o udzielenie 

nieoprocentowanej pożyczki z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.493.576 zł 

w związku z realizacją projektu pn. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu 

nadania im nowej funkcji społecznej, dofinansowanego ze środków RPO WP 2014-2020 

w proporcji 75 % wydatków kwalifikowanych na zasadzie refundacji poniesionych wydatków 

(program daje możliwość pozyskania zaliczki na wydatki kwalifikowane, ale dopiero po 

rozliczeniu zaliczki wcześniejszej, gdzie nie zawsze jest to możliwe z uwagi na trwające 

procedury). Pożyczka jest niezbędna dla zachowania płynności finansowej instytucji 

realizującej ww. projekt. Muzeum nie posiada środków własnych, które mogłoby przeznaczyć 

na pokrycie wydatków podlegających refundacji, ani zapłatę podlegającego odliczeniu podatku 

VAT. Udzielenie pożyczki jest niezbędna dla zachowania terminów płatności wynikających 

z zawartych umów. Terminowa zapłata daje możliwość sporządzenia wniosku o płatność, co 

prowadzi do uzyskania refundacji w jak najszybszym terminie (refundacja dokonywana jest 

w terminie 90 dni od złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność). Pożyczka byłaby 

uruchomiona w okresie od sierpnia do grudnia 2021 roku (z uwagi na trwające procedury 

przetargowe instytucja nie jest w stanie precyzyjnie określić terminów uruchomienia pożyczki), 

zwrot pożyczki nastąpi do 31 grudnia 2022 roku. 


