
 

UCHWAŁA Nr 265 / 5231 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 30 marca 2021r. 

 

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego  
nr RPPK.05.01.00-18-0033/17, pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987  

na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R”  
realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 

w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”,  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020. 
 

Działając na podstawie: 

− art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

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

− art. 9 ust. 1 pkt. 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818), 

− Uchwały nr 308/6205/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków 

o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V 

Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty  

z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− Uchwały nr 340/7327/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów 

oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna 

działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich,  

RPO WP na lata 2014-2020, 

− Uchwały nr 328/7037/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 198/4039/16 z dnia 25 lipca 

2016 r. w sprawie określenia warunków zawarcia umów o dofinansowanie/ 

podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektów pozakonkursowych realizowanych  

w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− Uchwały nr 343/7374/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 26 września 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego  

w ramach osi priorytetowych I–VI Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− Uchwały nr 36/909/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego  

 



 

 

nr RPPK.05.01.00-18-0033/17, pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987  

na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R” realizowanego  

przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi 

priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− Uchwały nr 142/3184/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego 

nr RPPK.05.01.00-18-0033/17, pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987  

na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R” realizowanego  

przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi 

priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji  

projektu pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94  

przez ul. Księżomost do DP 1334 R”, zatwierdzonej uchwałą nr 343/7374/17 

Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 września 2017 r. zmienionej 

uchwałą nr 36/909/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

9 kwietnia 2019 r. oraz uchwałą nr 142/3184/20 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 1 pkt 22 i pkt 23 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie: 

22)   „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć rachunek 

Beneficjenta nr 32 1090 2750 0000 0001 4751 4376, prowadzony w banku 

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, na który będzie przekazywana 

zaliczka lub refundacja części poniesionych przez Beneficjenta wydatków 

kwalifikowalnych objętych Decyzją; z zastrzeżeniem, że w przypadku  

gdy Beneficjent będzie otrzymywał zaliczki ma obowiązek prowadzenia 

wyodrębnionego rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki 

i z którego będzie ponosił wydatki z otrzymanej zaliczki tj. rachunek  

nr 92 1090 2750 0000 0001 4751 4072 prowadzony w banku Santander Bank 

Polska Spółka Akcyjna; 

23) „rachunku bankowym” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy  

nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 Ministra Finansów prowadzony  

w Banku Gospodarstwa Krajowego, w przypadku dotacji celowej budżetu 

państwa rachunek bankowy nr …………………Instytucji Zarządzającej 

prowadzony w………………, z którego/-ych Beneficjent otrzymuje 

dofinansowanie oraz rachunek bankowy nr 98 1090 2750 0000 0001 4752 



 

 

0851 Instytucji Zarządzającej prowadzony w Santander Bank Polska Spółka 

Akcyjna, na który Beneficjent dokonuje zwrotów; 

2. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie: 

1. Integralną część Decyzji stanowią załączniki: 

 

Załącznik nr 1  Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

Priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0033/17 z dnia 18 lipca 

2017 r. (załącza beneficjent). 

Załącznik nr 2  Harmonogram płatności (załączono). 

Załącznik nr 3 Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji  

w ramach realizowanego projektu dofinansowanego  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 (załączono). 

Załącznik nr 4 Lista wytycznych (załączono) 

Załącznik nr 5 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania. 

5.2 Wzór upoważnienia/odwołania upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych w CST. 

5.4 Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach 

SL2014. 

5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby 

uprawnionej (załączono). 

Załącznik nr 6 Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji 

(załączono). 

Załącznik nr 7 Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym 

Projektu (załączono). 

Załącznik nr 8 Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz  

i w imieniu Beneficjenta (załącza beneficjent). 

Załącznik nr 9 Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Decyzji spółki 

cywilnej(załącza beneficjent). 

Załącznik nr 10 Skorygowane pole A.5, C.1, C.3 wniosku o dofinansowanie 

stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0033/17-

01(załącza beneficjent).    

Załącznik nr 11 Skorygowane pole C.1, C.3 wniosku o dofinansowanie 

stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0033/17-

02 (załącza beneficjent). 



 

 

Załącznik nr 12 Skorygowane pole A.8 wniosku o dofinansowanie stanowiącego 

załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0033/17-03 (załącza 

beneficjent). 

 

§ 2 

 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

 

 
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 265/5231/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 30 marca 2021r.   
 

 

UZASADNIENIE 

 

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0033/17 pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 

na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R”, realizowany przez Podkarpacki 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, został wybrany do dofinansowania Uchwałą  

nr 340/7327/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 września  

2017 r., zaś uchwałą nr 343/7347/17z dnia 26 września 2017 r. podjęto Decyzję  

o dofinansowaniu projektu. 

Aktualny montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco: 

− całkowita wartość projektu wynosi:   7 833 172,53 zł, 

− wydatki kwalifikowane wynoszą:    7 474 633,68zł, 

− dofinansowanie z EFRR wynosi:   6 353 438,60 zł, 

− dofinansowanie ze środków dotacji 

celowej Budżetu Państwa wynosi:  0,00 zł, 

− wkład własny wynosi:    1 479 733,93 zł. 

 

Dotychczas w ramach wniosków o płatność zatwierdzono Beneficjentowi kwotę 

dofinansowania w wysokości 3 737 120,65 zł.  

 

Pismem z dnia 24 lutego 2021 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

poinformował tut. Urząd, iż w związku z zawarciem w dniu 22 lutego 2021 r. Umowy w sprawie 

kompleksowej obsługi bankowej budżetu Województwa Podkarpackiego i podległych 

jednostek organizacyjnych - z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, zmianie ulegną numery 

rachunków bankowych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zwracając się jednocześnie 

z prośbą o odpowiednią zmianę wspomnianych numerów rachunków bankowych w decyzjach 

o dofinansowanie poszczególnych projektów. 

Z kolei, Departament Budżetu i Finansów pismem z dnia 5 marca 2021 r.,  przesłanym 

w ślad za pismem z dnia 3 marca 2021 r. poinformował, że z dniem 21 marca 2021 r. obsługę 

budżetu Województwa Podkarpackiego prowadził będzie Santander Bank Polska Spółka 

Akcyjna stąd też we wszystkich dokumentach będących w obiegu urzędu należy stosować 

nowe numery rachunków bankowych Santander Bank Polska Spółka Akcyjna. 

W związku z powyższym, konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu 

projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

dokonywane jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję  

o realizacji projektu własnego przez jednostkę organizacyjną. 

 


