
 
UCHWAŁA Nr 311 / 6234 / 21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 14 września 2021 r. 
 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu  
Województwa Podkarpackiego w roku 2021. 

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

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu 

Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały  

Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 

2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  
 
 
 
 
 
 
 



Projekt 
 

UCHWAŁA NR… 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia… 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Powiatu Lubaczowskiego 

z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021. 

 

 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r.  

poz. 1668 z późn. zm.). 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr XXXVII/585/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021 § 1 ust. 1 

otrzymuje brzmienie:  

 

„Udziela się z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021 pomoc finansową 

w formie dotacji celowej w wysokości 92 500 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset 

złotych) dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 

„Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap IV”. 

 

 

 



§ 2 

 

Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych na realizację celu, 

o którym mowa w § 1, określi odrębna umowa.  

 

§ 3 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 
do Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia  

pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego  
z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021 

 

Muzeum Kresów w Lubaczowie jest jedyną placówką muzealną Powiatu 
Lubaczowskiego i spełnia znaczącą rolę, zarówno w zakresie zachowania dziedzictwa 
kulturowego, jak i w ramach działalności edukacyjnej i kulturotwórczej. 
Muzeum jest instytucją wielodziałową i w swoich zbiorach posiada cenne zabytki 
archeologiczne, historyczne, etnograficzne i artystyczne. Szczególnym powodzeniem 
wśród zwiedzających cieszą się dwie kolekcje, pierwsza pod nazwą „Sztuka sakralna 
Archidiecezji Lwowskiej”, druga dotyczy polskiego rysunku współczesnego. Muzeum 
pozyskuje nadal nowe zbiory, w szczególności są to cenne obiekty z Kresów Dawnej 
Rzeczypospolitej o charakterze ponadregionalnym, które wymagają szczególnych 
warunków przechowywania, dlatego zdecydowano o realizacji kolejnego etapu prac 
przy budowie budynku magazynowego. W nowym magazynie powstanie nowoczesna 
pracownia konserwatorska oraz pracownia do digitalizacji zbiorów, dzięki czemu zbiory 
kresowe wirtualnego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej będą 
udostępniane w Internecie.  
Województwo Podkarpackie przekazało w latach 2019-2020 na realizację drugiego 
etapu ww. zadania pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 250 000 zł. 
Środki finansowe, przeznaczone na prace budowlane, zostały prawidłowo 
wydatkowane i rozliczone przez Powiat Lubaczowski. 
 
Czwarty etap budowy pomieszczeń magazynowych obejmuje wykonanie instalacji 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
Kwota w wysokości 10 000 zł z budżetu Powiatu Lubaczowskiego oraz kwota  
50 000 zł przyznana na ww. zadanie w ramach pomocy finansowej z budżetu 
Województwa na mocy Uchwały Nr XXXVII/585/21 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r. okazała się w trakcie procedury przetargowej 
niewystarczająca na wybór oferty najkorzystniejszej pod względem finansowym  
i merytorycznym. Dlatego Powiat Lubaczowski zawnioskował o zwiększenie dotacji 
celowej o kwotę 85 000 zł, która w stosunku proporcjonalnym 50:50 przedstawia się 
następująco: 
1. Województwo Podkarpackie w ramach pomocy finansowej z budżetu 

Województwa: 42 500 zł, 
2. Powiat Lubaczowski z własnego budżetu: 42 500 zł. 
Na realizację ww. zadania Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
przeznacza kwotę w wysokości 325 000 zł w ramach dofinansowania z Programu 
Infrastruktura kultury. 
Środki finansowe z Powiatu Lubaczowskiego i Województwa Podkarpackiego  
w łącznej kwocie 85 000 zł stanowią część wkładu własnego jako wymagana kwota  
do realizacji zadania z udziałem dotacji z Ministerstwa. 
W chwili obecnej Muzeum Kresów w Lubaczowie jest na etapie aktualizacji wniosku  
o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Programu przy założeniu, że wydatki 
związane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku  
w kwocie 145 000 zł zostaną sfinansowane z dotacji Powiatu Lubaczowskiego  
i Województwa Podkarpackiego. 
 



Łączna wartość zakresu rzeczowego planowanego do realizacji na 2021 r. wynosi  
470 000 zł.   
 
Udzielenie dotacji z budżetu Województwa we wnioskowanej kwocie pozwoli  
na rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania i realizację pełnego zakresu 
rzeczowego zaplanowanego na rok 2021 w ramach inwestycji. 
W związku z powyższym, wsparcie finansowe z budżetu Województwa 
Podkarpackiego dla Powiatu Lubaczowskiego na działalność Muzeum w roku 2021, 
dotyczącą m.in. popularyzacji dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, 
jest w pełni uzasadnione. 


