
UCHWAŁA Nr 419 / 8490 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 5 września  2022r. 

 

w sprawie wypowiedzenia 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 2022 r., poz. 547 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 2022 r., poz. 1234), uwzględniając postanowienia § 11 ust. 1 pkt 3 i 10 oraz ust.3 umowy 

o przyznaniu pomocy nr 00003-6934-UM0900021/15 z 25.08.2015 r. 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wypowiada się umowę o przyznaniu pomocy nr 00003-6934-UM0900021/15 zawartą  

w dniu 25.08.2015 r. z Lokalną Grupą Działania Lasovia. Wypowiedzenie umowy 

następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczania o wypowiedzeniu umowy.  

2. Treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich.  

 

 § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał:  

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

 

  



Załącznik do Uchwały Nr 419 / 8490 /22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 5 września 2022r. 

 

 

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy 

 

 

Lokalna Grupa Działania  

Lasovia 

ul. Sikorskiego 2a 

39-300 Mielec 

 

 

Województwo Podkarpackie reprezentowane przez Zarząd Województwa 

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

Rzeszów w imieniu, którego działają:  

 

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

 

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

 

oświadcza co następuje: 

działając jako Podmiot Wdrażający w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020, na podstawie § 11 ust. 1 pkt 3 i 10 oraz ust. 3 umowy o przyznaniu 

pomocy nr 00003-6934-UM0900021/15 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  zawartej w dniu  

25.08.2015 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Lokalną Grupą 

Działania Lasovia z siedzibą 39-300 Mielec ul. Sikorskiego 2a, w wyniku stwierdzonego 

naruszenia przez Beneficjenta warunków wypłaty pomocy polegających na 

niezrealizowaniu w całości Planu włączenia społeczności tj. co najmniej jednego spotkania 

w każdej z gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania oraz złożenia przez 

Beneficjenta podrobionych dokumentów mających wpływ na przyznanie pomocy 

potwierdzających ten fakt wydanym wyrokiem przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, 

Samorząd Województwa Podkarpackiego wypowiada zawartą w dniu 25 sierpnia 2015 r. 

umowę o przyznaniu pomocy.         

  

 

Rzeszów, ………………………. 

 

 

1. …………………………………………………….. 

 

2. ……………………………………………………..   


