
 

UCHWAŁA Nr 268 / 5305 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 13 kwietnia 2021r. 

 
w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0509/17-00  

z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu  
pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW  
na działkach nr ewid. 863, 1164 w miejscowości Olszanica”  

realizowanego przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej  
Mazovia (dawniej Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Carpatia)  

w ramach 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 (tekst jedn. 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 jedn. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 818), uchwały nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach 

Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

zmienionej uchwałą Nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz uchwały nr 422/8807/18 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój 

OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 (z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 2) i 7) 

Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-18-0509/17-00 z dnia 12 lipca  

2018 r.,  

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Postanawia się rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji 

fotowoltaicznych o mocy do 40 kW na działkach nr ewid. 863, 1164 w miejscowości 

Olszanica” nr RPPK.03.01.00-18-0509/17-00 zawartą w dniu 12 lipca 2018 r. 

w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, działanie 3.1 „Rozwój OZE– konkurs 

ogólny”, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

 
 



§ 2 
 

Uzasadnienie    powyższego   oświadczenia   stanowi   załącznik   do   niniejszej 

uchwały. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                 

 

 

 

 

 

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik do Uchwały Nr 268/5305/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 13 kwietnia 2021r.   

 
 

 

UZASADNIENIE 

 

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW na działkach 

nr ewid. 863, 1164 w miejscowości Olszanica” nr RPPK.03.01.00-18-0509/17 został 

wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 422/8807/18 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 12 lipca 2018 r. Montaż 

finansowy projektu przedstawia się następująco: 

− Całkowita wartość projektu wynosi 827 685,76 zł, 

− Wydatki kwalifikowane wynoszą 668 415,25 zł, 

− Dofinansowanie z EFRR wynosi 348 768,96 zł, 

− Wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi  

478 916,80 zł. 

Dotychczas nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR. 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projekt miał być realizowany 

w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 grudnia 2018 r.  

W dniu 17 grudnia 2018 r. beneficjent poinformował, iż na podstawie 

Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r., Mazowiecka Instytucja 

Gospodarki Budżetowej Mazovia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki, których 

podmiotem była Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Carpatia.  

W dniu 26 czerwca 2019 r. Departament Wdrażania Projektów 

Infrastrukturalnych RPO (DPI) ze względu na zmiany organizacyjne oraz trudności 

w wyłonieniu wykonawcy wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji 

projektu do dnia 31 października 2019 r.  

W związku z utratą możliwości zrealizowania inwestycji w pierwotnie 

przewidzianym miejscu, beneficjent został zobowiązany do złożenia dokumentów 

związanych ze zmianą lokalizacji, w tym m.in. prawomocnego pozwolenia  

na budowę.  

Z uwagi na nieprzedłożenie wymaganych dokumentów pismami z dnia  

30 września 2020 r., 26 października 2020 r. oraz 9 lutego 2021 r. DPI ponownie 

wezwał beneficjenta do ich przedłożenia oraz określenia terminu zakończenia 

realizacji projektu. Na żadne z tych pism beneficjent nie odpowiedział.  



W związku z brakiem odpowiedzi ze strony beneficjenta na kierowaną  

do niego korespondencję oraz nierozpoczęciem realizacji projektu w dniu 11 marca 

2021 r. beneficjent został poproszony o zajęcie stanowiska w sprawie dalszej 

realizacji projektu ze wskazaniem, iż w przypadku braku odpowiedzi, Instytucja 

Zarządzająca RPO WP będzie zmuszona rozwiązać umowę o dofinansowanie 

projektu. Beneficjent nie udzielił odpowiedzi na ww. pismo.  

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2) i 7) umowy o dofinansowanie Instytucja 

Zarządzająca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli: 

 

2) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu;  

7) Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie, 

realizuje Projekt w sposób niezgodny z Umową, przepisami prawa lub procedurami 

właściwymi dla Programu;  

Zważywszy na powyższe Zarząd Województwa Podkarpackiego postanawia 

rozwiązać umowę o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0509/17-00 z dnia 12 

lipca 2018 r. na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) i 7) umowy o dofinansowanie. 


