
UCHWAŁA Nr 299 / 5876 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 21 lipca 2021r. 

 
w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Stalowowolskim  

o udzieleniu pomocy finansowej. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r.  

poz. 305) oraz § 2 uchwały nr XXXVII/586/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Stalowowolskiemu pomocy 

finansowej, 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Postanawia się zawrzeć umowę z Powiatem Stalowowolskim w sprawie udzielenia 

Powiatowi Stalowowolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat 

Stalowowolski Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej 

Woli w okresie od 1 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w wysokości 

340.000 zł (trzysta czterdzieści tysięcy 00/100). 

2. Treść umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  
 

 



Załącznik do Uchwały Nr 299/5876/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 21 lipca 2021r.   

 
UMOWA 

NR EN-I.0222.2.2020.BŚ 
zawarta w dniu ……………………………. w Rzeszowie, 

pomiędzy: 

 

Województwem Podkarpackim, zwanym w dalszej części umowy „Województwem”, 
reprezentowanym przez: 

1) Piotra Pilcha, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, 
2) ……………………………………………………………………….., 

 

a 

 

Powiatem Stalowowolskim, zwanym w dalszej części porozumienia „Powiatem”, 
reprezentowanym przez: 

1) Janusza Zarzecznego, Starostę Stalowowolskiego, 
2) Mariusza Sołtysa, Wicestarostę Stalowowolskiego. 

 

§ 1. 

 

Działając na podstawie uchwały nr XXXVII/586/21 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi 
Stalowowolskiemu pomocy finansowej Województwo udziela Powiatowi 
Stalowowolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 
wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat Stalowowolski Medycznej Szkoły 
Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli Szkoły w okresie od 1 września 
2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w wysokości 340.000 zł (trzysta czterdzieści tysięcy 
00/100). 
 

§ 2. 

 

1. Powiat nie może wykorzystać otrzymanej dotacji na cel inny niż określony w § 1. 
2. Środki finansowe na realizację celu określonego w § 1  będą przekazane na rzecz 

Powiatu na jego rachunek bankowy: 

 

…………………………………………………………………… 

w terminie do dnia 30 września 2021 r. 

3. Klasyfikacja budżetowa, w której zaplanowano wydatek: Dz. 801, rozdz. 80130 § 
2710. 

 

§ 3. 

 

1. Województwu przysługuje prawo kontroli i oceny sposobu wydatkowania 
przyznanej dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym. 
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2. Powiat jest zobowiązany udostępnić Województwu w powyższym celu posiadaną 
dokumentację oraz udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień 

 

§ 4. 

 

1. Powiat jest zobowiązany do przedstawienia Województwu rozliczenia 
wydatkowania przyznanej dotacji pod względem rzeczowym i finansowym 
w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. 

2. Dotacja w części niewykorzystanej, w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r., podlega 
zwrotowi na rachunek bankowy Województwa do dnia 20 grudnia 2021 r. 

3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym w ust. 2 
naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych i przekazane na 
rachunek bankowy Województwa począwszy od dnia następującego po upływie 
terminu zwrotu określonego w ust. 2. 

4. Dotacja udzielona z budżetu Województwa wykorzystana niezgodnie 
z przeznaczeniem pobrana nienależnie lub w lub w nadmiernej wysokości, podlega 
zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 
na rachunek bankowy Województwa w terminie 14 dni od stwierdzenia tych 
okoliczności. 

 

§ 5. 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory wynikające w trakcie realizacji niniejszej umowy rozpatrywać 
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Województwa. 

 

§ 6. 

 

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  po dwa dla 
każdej ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach 
publicznych, ustawy Kodeks cywilny. 

 


