
 

UCHWAŁA Nr 304 / 6046 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 16 sierpnia 2021r. 

 

zmieniająca Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie 
udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu 

podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego 
w 2021 roku. 

 
Działając 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. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133) oraz Uchwały Nr LII/988/10 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 października 2010 r. 

w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim 

(Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 114 poz. 2096 z późn. zm.) 
 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 
1. W Uchwale Nr 240/4791/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 

29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację działań w ramach 

zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników 

Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, zmienionej Uchwałami 

Nr 273/5419/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2021 

r. oraz Nr 297/5864/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 lipca 

2021 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„1. Udziela się dotacji na łączną kwotę 1 735 314 zł (słownie: jeden milion 

siedemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czternaście złotych) na realizację 

zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników 

Województwa Podkarpackiego w 2021 roku.” 

2) W Załączniku Nr 1 do Uchwały, o której mowa w ust. 1., wprowadza się 

następujące zmiany: 

a) w punkcie 23. kwotę „35 000 zł” zastępuje się kwotą „34 500 zł” 

b) w pozycji „Razem” kwotę „1 735 814 zł” zastępuje się kwotą „1 735 314 zł” 

2. W Uchwale Nr 273/5420/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 

27 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację działań w ramach 

zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników 

Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„1. Udziela się dotacji na łączną kwotę 700 293 zł (słownie: siedemset tysięcy 

dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote) na realizację zadania mającego na celu 



podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego 

w 2021 roku.” 

2) W Załączniku Nr 1 do Uchwały, o której mowa w ust. 2., wprowadza się 

następujące zmiany: 

a) w punkcie 19. kwotę „22 571 zł” zastępuje się kwotą „19 950 zł” 

b) w pozycji „Razem” kwotę „702 914 zł” zastępuje się kwotą „700 293 zł” 
 

§ 2 

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

 

§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 


