
UCHWAŁA Nr 296 / 5790 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 6 lipca 2021r. 

 
w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego  

nr RPPK.04.05.00-18-0001/21 pn.: „Analiza problemu ochrony bioróżnorodności 
w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych  

oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości  
na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach 

cennych przyrodniczo” w ramach osi priorytetowych I – VI  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020. 

Działając na podstawie: 

− art. 41 ust. 1, 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), ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych 

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

− Rozdziału 4.4. „Procedury dotyczące realizacji projektów własnych” Instrukcji 

Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 22 września 2020 r., 

− Uchwały Nr 274/5431/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionego projektu  

oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego  

i dziedzictwa kulturowego działania 4.5 Różnorodność biologiczna – projekty 

dotyczące opracowania i wdrożenia w okresie 2021-2027 zrównoważonych 

rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków  

w obszarach cennych przyrodniczo na terenie województwa podkarpackiego 

RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-004/21, 

− Uchwały Nr 281/5597/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego  

nr RPPK.04.05.00-18-0001/21 pn.: „Analiza problemu ochrony 

bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych  

oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie 

województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach cennych 

przyrodniczo” w ramach osi priorytetowych I – VI 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  

nr RPPK.04.05.00-18-0001/21 pn. „Analiza problemu ochrony bioróżnorodności  



 

w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności 

zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa 

podkarpackiego w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo”, 

zatwierdzonej uchwałą nr 281/5597/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 27 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 3, 4 i 7 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie: 

3. Całkowita wartość Projektu wynosi 430 500,00 PLN (słownie: czterysta 

trzydzieści tysięcy pięćset złotych). 

4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 430 500,00 PLN 

(słownie: czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych), w tym: 

1) Wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej wynoszą 

........................................ PLN (słownie:.................................................), 

w tym: 

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi ............................. 

PLN (słownie:...........................................), 

b) wkład własny wynosi ................ PLN (słownie:…............................); 

2) Wydatki kwalifikowalne nieobjęte regułami pomocy publicznej wynoszą        

430 500,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy pięćset 

złotych), w tym: 

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 430 500,00 PLN 

(słownie: czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych); 

b) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa 

wynosi ….................... PLN, 

c) wkład własny wynosi ………….. PLN (słownie:…………….……..). 

7. Maksymalna kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi  

430 500,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych). 

2. § 3 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie: 

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:  

1) rozpoczęcie realizacji Projektu: 31.05.2021 r., 

2) zakończenie realizacji Projektu: 20.12.2021 r. 

3. § 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 IV „Ochrona Środowiska naturalnego  

i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, o numerze RPPK.04.05.00-18-0001/21 z dnia 20.04.2021 r., 

sumie kontrolnej 92a2 f39f ef6f c0e3 (załączono formularz wniosku). 

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 do przetwarzania powierzonych  

do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020/wzór odwołania Upoważnienia do przetwarzania 

powierzonych 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 Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014. 

5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby 

uprawnionej w ramach SL2014 (załączono). 

Załącznik nr 6 Obowiązki informacyjne beneficjenta (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 Skorygowane pole A8., B3., C1. Wniosku o dofinansowanie 

stanowiące załącznik do decyzji nr RPPK.04.05.00-18-0001/21-00  

(załącza beneficjent). 

Załącznik nr 10 Skorygowane pole A.5, C.1, D.3, D.5, D.8, D.9 Wniosku  

o dofinansowanie stanowiące załącznik do decyzji  

nr RPPK.04.05.00-18-0001/21-01 (załącza beneficjent). 

 

§ 2 
Zmianie ulega załącznik 5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby 

uprawnionej w ramach SL 2014. 

 
§ 3 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Środowiska 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

 



 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 296/5790/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 6 lipca 2021r.   

- UZASADNIENIE – 

W dniu 27 maja 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą  

nr 281/5597/21 zatwierdził do realizacji projekt pn. „Analiza problemu ochrony 

bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz 

konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie 

województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach cennych 

przyrodniczo” nr RPPK.04.05.00-18-0001/21, realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020. 

Montaż finansowy omawianego projektu przedstawiał się następująco: 

1) całkowita wartość projektu wynosi: 450 000,00 zł, 

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  450 000,00 zł, 

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 450 000,00 zł, 

4) wkład własny  wynosi:  0,00 zł. 

 

Pierwotnie projekt miał być realizowany w terminie od 24 maja 2021r.  

do 30 listopada 2021r., co jest zgodne z zapisami Regulaminu naboru, zgodnie  

z którym realizacja zgłoszonego w naborze projektu powinna zakończyć się (powinien 

zostać złożony wniosek o płatność końcową) w IV kwartale 2021 r.  

 

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, pismem z dnia 17 czerwca 2021r., 

znak: OS-I.7120.1.2021.MR oraz uzupełnieniem z dnia 23 czerwca 2021r. wystosował 

prośbę o dokonanie zmiany terminów realizacji projektu oraz zmiany kwoty wydatków, 

co wynika z zawartej umowy z wykonawcą zadania. W uzasadnieniu bowiem 

wskazano, iż konieczność zmiany ww. terminów jest spowodowana brakiem 

zgłoszenia ofert w pierwotnie prowadzonym postępowaniu o udzielanie zamówienia 

publicznego na wykonanie przedmiotu projektu w trybie podstawowym, co skutkowało 

unieważnieniem postępowania i wszczęciem procedury w trybie z wolnej ręki.             

Rezultatem przeprowadzonych negocjacji wyłoniono Wykonawcę, z którym w dniu      

31 maja 2021r. zawarto umowę. Tę datę wskazano zatem jako datę rozpoczęcia 

realizacji projektu, natomiast jako datę zakończenia realizacji projektu wskazano 

dzień 20 grudnia 2021r. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia postępowania budżet 

projektu wynosi 430 500 zł.  

 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.    


