
-projekt- 
 

UCHWAŁA Nr ………/21 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia                        2021 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/593/21  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 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 z późn. 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. Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/593/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 31 maja 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Uchwałą Nr XXXVII/593/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  31 maja 

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” została podjęta decyzja o zawarciu umów o dofinansowanie z jednostkami 

samorządu terytorialnego o łącznej wartości nieprzekraczającej  235 589,00 zł,  zgodnie z listą 

stanowiącą załącznik do Uchwały. 

 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.  

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. 

Zmiana załącznika do niniejszej uchwały wynika z wprowadzonych zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego dotyczących klasyfikacji budżetowej dla zadań realizowanych 

przez Gminę Rymanów. Gmina Rymanów zwróciła się z prośbą o zmianę klasyfikacji 

wydatków z majątkowych na wydatki bieżące uzasadniając wniosek zmianą zakresu 

rzeczowego zadania. Po weryfikacji wniosek Gminy uznano za zasadny.  

W załączniku do niniejszej uchwały zmienia się klasyfikację budżetową dla zadania pn. 

„Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie na potrzeby 

przeprowadzenia inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” realizowanego przez Gminę 

Rymanów poprzez podanie paragrafu 2710. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


