
 

            

UCHWAŁA NR XIV/254/19  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 28 października 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa 

Podkarpackiego  

 

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.) oraz art. 229  

pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uznaje się za niezasadną skargę Pana (….) na działania Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w sprawie niedopełnienia obowiązków w związku  

z podpisaniem umowy z Gminą Łańcut w ramach „Podkarpackiego Programu 

Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu 

Samorządności” z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego skargę 

o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały NR XIV/254/19 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 28 października 2019 r.  

 

 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 23 września 2019 r. do Sejmiku Województwa Podkarpackiego wpłynęła 

skarga Pana (…) na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie 

niedopełnienia obowiązków w związku z podpisaniem umowy z Gminą Łańcut w 

sprawie realizacji projektu pn. „Uniwersytet Samorządności”.  

W dniu 26 września 2019 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

przekazał Zarządowi Województwa Podkarpackiego oraz departamentowi 

właściwemu merytorycznie w sprawie tj. Departamentowi Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich skargę Pana (…) celem ustosunkowania się do 

przedstawionych w niej zarzutów. 

Odnosząc się do stawianych zarzutów ustalone zostało, że: 

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020 w ramach swoich regulacji 

zakłada dofinansowanie zadań dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach 

dwóch naborów: 

- I w ramach dofinansowania działań służących realizacji sołeckich strategii rozwoju 

wsi,  

- II w ramach dofinansowania działań służących realizacji koncepcji „Uniwersytetu 

Samorządności”.  

Dla ww. koncepcji w ramach Programu obowiązują odrębne zasady i warunki 

przyznania pomocy. Dla działań objętych dofinansowaniu sołeckich strategii rozwoju 

wsi otrzymanie pomocy uwarunkowane jest spełnieniem wymagań opisanych  

w części III.5.1, III.8.1.1 i III.8.1.2 Programu. Natomiast dla działań służących 

realizacji koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”, otrzymanie pomocy 

uwarunkowane jest spełnieniem wymagań opisanych w części III.5.2 i III.8.2 

Programu. 

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020 został przyjęty Uchwałą 

Nr 287/5776/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca  

2017 r. Następnie zmieniony został Uchwałą Nr 32/857/19 z dnia 27 marca 2019 r. 

wprowadzając część dotyczącą koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. Zgodnie  

z cz. III. 8.2 oraz cz. III.9 Programu Zarząd Województwa Podkarpackiego 

zobowiązany jest do przyjęcia szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy w formie uchwały odrębnie dla: zadań realizowanych w zakresie Sołeckich 

Strategii Rozwoju Wsi oraz dla działań służących koncepcji „Uniwersytetu 

Samorządności”. Regulacje prawne dotyczące zasad ubiegania się o pomoc w 2019 

roku w ramach udzielenia dofinansowania na realizację inicjatywy „Uniwersytetu 

Samorządności” Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Uchwałą  

Nr 36/942/19 w dniu 9 kwietnia 2019 r. w sprawie Szczegółowych warunków i trybu 



przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  

w 2019 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 

na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. Wniosek złożony 

przez Gminę Łańcut w ramach danego naboru został oceniony zgodnie  

z powyższymi zapisami programowymi oraz warunkami w zakresie dofinasowania. 

Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i znalazł się na 1 miejscu w swoim 

powiecie, kwalifikującym go do otrzymania pomocy. Uchwałą  

Nr IX/148/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2019 r. 

zostało przyznane dofinasowanie z budżetu województwa oraz na tej podstawie 

została podpisana umowa z beneficjentem w dniu 17 lipca br.  

Wobec powyższego w świetle regulacji Programu (Uchwała Nr 32/857/19 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego z 27 marca 2019 r.) na zawarcie przez Gminę Łańcut 

umowy w zakresie realizacji koncepcji: „Uniwersytetu Samorządności” zgoda 

mieszkańców sołectwa Wysoka, jak i zgoda Rady Gminy Łańcut nie była wymagana. 

Należy wskazać, że Gmina Łańcut w ramach Programu uczestniczyła również  

w naborze na dofinansowanie zadań w ramach sołeckich strategii rozwoju wsi na 

zadanie realizowane w sołectwie Cierpisz w ramach, którego beneficjent 

zobowiązany jest do spełnienia warunków, które skarżący Pan (…) podaje w swoim 

piśmie.  

Odnosząc się do skargi stwierdza się, że Pan (…) błędnie przypisał warunki 

dotyczące otrzymania pomocy, podając warunki które dotyczą otrzymania pomocy w 

ramach działań służących realizacji sołeckich strategii rozwoju wsi, a nie tych które 

dotyczą otrzymania pomocy w ramach inicjatywy „Uniwersytetu Samorządności”.  

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że skarga złożona przez 

Pana (…)  jest niezasadna.   
 


