
UCHWAŁA Nr 319 / 6392 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 11 października 2021 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dębica.  
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) 

oraz Uchwały Nr XL/680/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 

2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Gminy Dębica, 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej 

z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dębica z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 1025/1 polegająca na 

budowie chodnika w m. Zawada”. 

2. Szczegółowe zasady finansowania i sposób rozliczenia pomocy finansowej określa 

projekt umowy, stanowiący 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  

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 319/6392/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 11 października 2021 r.   

 

Umowa Nr 1/2021 

 

 

 

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 

 

1) Województwem Podkarpackim, zwanym dalej Województwem, reprezentowanym 

przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Podkarpackiego ……………………….. 

a 

2) Gminą Dębica, zwaną dalej Gminą reprezentowanym przez:  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dębica  – …………………………………… 

 

na podstawie: 

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 

1668 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2021 r., poz. 

1372 t.j.), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 

305 z późn. zm.), 

4) Uchwały Nr XL/680/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 

2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Gminy Dębica. 

 

o następującej treści: 

 

 

 



§ 1 

 

Przedmiotem umowy są szczegółowe warunki i tryb udzielenia pomocy finansowej 

przez Województwo na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 

1025/1 polegająca na budowie chodnika w m. Zawada”. 

 

§ 2 

 

1. Na podstawie niniejszej umowy Województwo przekaże Gminie pomoc finansową na 

realizację zadania opisanego w § 1 w formie dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Klasyfikacja budżetowa: dział 600, 

rozdział 60016, paragraf 6300. 

2. Gmina po otrzymaniu faktur lub innych dokumentów rodzących zobowiązania 

związane z realizacją zadania objętego udzieleniem pomocy finansowej, wystąpi do 

Województwa z pisemnym wnioskiem o przekazanie środków, o których mowa w ust. 

1. Środki finansowe zostaną przekazane przez Województwo na rachunek Gminy 

w ……………………………………………………………….. w terminie do 10 dni od 

otrzymania wniosku. 

3. Gmina zobowiązuje się do przeznaczenia w całości kwoty określonej w ust. 1 na 

realizację zadania określonego w § 1. 

 

§ 3 

 

Realizatorem zadania, o którym mowa w § 1 będzie Gmina. 

 

§ 4 

 

1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej, o której mowa w § 2 ust. 1 w kwocie  

50 000,00 zł winna być wykorzystana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

15.12.2021 r. 

2. Niewykorzystana część dotacji celowej, o której mowa w § 2 ust. 1 podlega zwrotowi 

w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji na konto Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego nr 29 1090 2750 0000 0001 4752 

0735 w Santander Bank Polska. 

3. W terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. Gmina przedstawi Województwu rozliczenie 

wykorzystanej pomocy finansowej. Dokumentami potwierdzającymi wydatek na 

realizację zadania będą uwierzytelnione przez umocowane osoby kserokopie  

przejściowych świadectw płatności oraz faktur potwierdzających ponoszone nakłady 

na przedmiotowe zadanie. 

 

 



§ 5 

 

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

 

W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia niniejszej 

Umowy, Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku niedojścia 

do porozumienia, właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd Powszechny 

w Rzeszowie. 

 

§ 7 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Województwa, jeden egzemplarz dla Gminy. 

 

 

Gmina        Województwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


