
UCHWAŁA NR XIII/218/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKAPACKIEGO 

 

z dnia 30 września  2019 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Zadania polegającego na 
współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności 

gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 1, 3, 7, 9 i art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 512 t.j.). 
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Wyraża się wolę uczestnictwa w realizacji  Zadania polegającego na współpracy 

z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do 

programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  

2. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019 - 2021. 

3. Szacowana całkowita wartość projektu wynosi 916 999,75 zł (słownie: dziewięćset 

szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100), w tym 

dofinansowanie (90,00% wartości projektu) ze środków Unii Europejskiej – Fundusz 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 -  

701 504,78 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy pięćset cztery złote 78/100) i Budżetu 

Państwa - 123 794,99 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset 

dziewięćdziesiąt cztery złote 99/100). 

4. Szacowany wkład własny Województwa w wysokości 91 699,98 zł (słownie: 

dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 98/100) 

zabezpieczono: 

a) w 2019 r. w kwocie 3 787,78 zł (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt 

siedem złotych 78/100) w rezerwie celowej bieżącej 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 rezerwie na wydatki bieżące); 



b) w 2020 r. w kwocie 36 626,10 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset 

dwadzieścia sześć złotych 10/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-

2042 na ewentualne, przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie; 

c) w 2021 r. w kwocie 51 286,10 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt sześć złotych 10/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-

2042 na ewentualne, przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie; 

5. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu koordynowane będą przez 

Departament Gospodarki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


