
PROJEKT 
 
 

UCHWAŁA NR ................................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE 
 

z dnia ............................................................... 
 

 
w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej 

 
 
Na podstawie art. 8a i 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547 t.j.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 
z późn. zm.), 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Udziela się Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2022 pomocy finansowej 
z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat Lubaczowski 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek 
im. Jana Pawła II w Lubaczowie w wysokości 400 000 zł.  
 

§ 2. 
 
Szczegółowe zasady i termin przekazania pomocy finansowej określi zawarta umowa. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 
 

Województwo może udzielać innym jednostkom samorządu terytorialnego 
pomocy finansowej. 

 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lubaczowie wchodzi w skład Zespołu 

Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. W skład Zespołu wchodzi również 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie. 
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży 
niedostosowanych społecznie. O umieszczeniu w Ośrodku decyduje sąd rodzinny. 
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzony jest dla dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, 
znaczącym i głębokim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

 
Od 1 stycznia 1999 r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jak i Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest prowadzony przez Powiat Lubaczowski. Pomimo 
faktu, iż Młodzieżowy Ośrodek ma znaczenie co najmniej regionalne, to w wyniku 
reformy administracyjnej to samorząd powiatowy – od 1 stycznia 1999 r. – przejął 
zadanie prowadzenia tej placówki. 

 
Samorząd Województwa Podkarpackiego zawarł z Powiatem Lubaczowskim 

porozumienie w dniu 21 stycznia 2005 r., zgodnie z którym Zarząd Województwa 
Podkarpackiego zobowiązał się przedstawiać w poszczególnych latach, Sejmikowi 
Województwa Podkarpackiego projekt uchwały w  sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych i Resocjalizacyjnych w Lubaczowie w wysokości różnicy pomiędzy 
subwencją oświatową a rzeczywistymi kosztami zapewniającymi prawidłowe 
funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, jednak nie więcej niż 
400.000,-zł. Porozumienie to zostało zmienione w marcu 2011 r. Zmiana ta  umożliwiła 
wcześniejsze przekazanie pomocy finansowej, bez konieczności ustalenia różnicy 
pomiędzy rzeczywistymi kosztami funkcjonowania Ośrodka a subwencją oświatową. 
Celem tego porozumienia nie było przejęcie przez Samorząd Województwa zadania 
prowadzenia Młodzieżowego Ośrodka ale wsparcie finansowe Powiatu w realizacji 
jego zadania. W porozumieniu tym Zarząd Województwa zobowiązał się do 
występowania z inicjatywą do Sejmiku Województwa o udzielenie pomocy finansowej 
w poszczególnych latach. Ostatecznie, zarówno o wysokości, jak i o warunkach 
udzielenia pomocy finansowej decydował Sejmik podejmując stosowną uchwałę, która 
mogła, lecz nie musiała się pokrywać z wnioskiem Zarządu. 

 
Utrzymywanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie należy 

do zadań własnych Powiatu Lubaczowskiego. Niczego tu nie zmienia charakter tej 
placówki, gdzie przebywają wychowankowie z obszaru województwa podkarpackiego 
lub nawet z obszaru całego kraju.  

 
Starosta Lubaczowski, powołując się na porozumienie z 2005 r., zwrócił się 

z prośbą o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa na rok 2022 
w  kwocie 400 000 zł, wykazując różnicę pomiędzy subwencją oświatową 
a zaplanowanymi kosztami utrzymania MOW w Lubaczowie: 



 

Subwencja oświatowa na rok 2022 3 621 610,77 

Planowane dochody na rok 2022 53 733,36 

Koszty funkcjonowania MOW w 2022 r. ujęte 
w planie finansowym jednostki 

4 902 710,62 

Różnica -1 227 366,49 

 
Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnione jest wsparcie finansowe Powiatu 

Lubaczowskiego w realizowaniu zadania prowadzenia Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Lubaczowie, udzielając pomocy finansowej w roku 2022 
w wysokości 400 000 zł. 

 
 
 
 


