
 

UCHWAŁA NR  V/85/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKAPACKIEGO 
 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pozakonkursowego pn. Zintegrowany  
i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii 

Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV 
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działania 4.1 Innowacje społeczne 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  
 

 
Na podstawie art. 14 pkt 7 i art.18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 49(f) ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r.  
poz. 1945).  

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala co następuje: 

§ 1 

1.Wyraża się wolę uczestnictwa w realizacji projektu pozakonkursowego pn. Zintegrowany  

i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii 

Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV 

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działania 4.1 Innowacje społeczne 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  

2. Realizacja projektu przewidywana jest na lata 2019 – 2020. 

 

§ 2 

1. Szacowany całkowity budżet projektu wynosi 5 387 024,00 zł (słownie: pięć milionów 

trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote 00/100), w tym 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 5 079 424,93 zł (słownie: pięć 

milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 93/100) – 

94,29% wartości projektu. 

 

2. Szacowany wkład własny Województwa w wysokości 38 449,90 zł  

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 90/100) 

zabezpieczono: 

 



a) w 2019 r. w kwocie 28 997,21 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt siedem złotych 21/100) w rezerwach celowych na uzupełnienie wkładu 

własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających 

rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez 

wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych 

przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych (w tym w rezerwie na wydatki bieżące  

w kwocie 21 227,68 zł, zaś w rezerwie na wydatki inwestycyjne w kwocie 7 769,53 zł). 

 

b) w 2020 r. w kwocie 9 452,69 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 

69/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne, przyszłe przedsięwzięcia 

wieloletnie. 

 

3. Wydatki w wysokości 269 149,18 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto 

czterdzieści dziewięć złotych 18/100) pokrywają partnerzy projektu w ramach własnych 

budżetów. 

 

§ 3 

Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu koordynowane będą przez Zarząd 

Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

Uchyla się uchwałę nr LII/874/18 Sejmiku Województwa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 

wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Zwiększenie możliwości rozwojowych ROF oraz 

zwiększenie udziału społeczeństwa w procesach zarządzania przestrzenią poprzez 

stworzenie zintegrowanego systemu planowania przestrzennego dla gmin na obszarze ROF” 

realizowanego w ramach PO WER. 

                                                                         

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 


