
UCHWAŁA Nr 351 / 6990 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 11 stycznia 2022 r. 

 
w sprawie rozwiązania umowy. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                       

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 6 

ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst 

jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2137), uwzględniając postanowienia § 11 ust. 2 umowy 

o przyznaniu pomocy nr 01656-6935-UM0912630/21 z 10 września 2021 r. 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Rozwiązuje się umowę o przyznaniu pomocy nr 01656-6935-UM0912630/21 z dnia 

10.09.2021 r. 

 

§ 2 

 

Oświadczenie o przyjęciu oświadczenia woli beneficjenta w sprawie rozwiązania 

umowy, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 351/6990/22 
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 11 stycznia 2022 r.  

 

Oświadczenie o przyjęciu oświadczenia woli beneficjenta 

 

Cyran Janusz Usługi Transportowe 

Ostrowy Tuszowskie 120, 

36-105 Cmolas 

 

Województwo Podkarpackie reprezentowane przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie przy Alei Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 

Rzeszów w imieniu, którego działają:  

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadcza co następuje: 

 

w związku z oświadczeniem beneficjenta umowy o przyznaniu pomocy Nr 01656-

6935-UM0912630/21 zawartej 10.09.2021 r. w Rzeszowie z Cyran Janusz działającym 

pod firmą Usługi Transportowe Cyran Janusz oraz treścią  § 11 ust.2 tejże umowy, 

przyjmuje oświadczenie woli beneficjenta w sprawie rozwiązania umowy. W związku 

z powyższym umowa ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia uchwały w sprawie 

rozwiązania wskazanej wyżej umowy. 

 

 

Rzeszów, ………………………. 

 

 

1. …………………………………………………….. 

 

2. ……………………………………………………..    

 

  


