
UCHWAŁA Nr 296 / 5793 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 6 lipca 2021r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  

nr RPPK.03.03.01-18-0002/20 pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” 
realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  

w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3  
Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów 
niskoemisyjnych  - budynki pasywne RPO WP 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), 

− Uchwały nr 100/2368/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  

25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 

wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III 

Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 

Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− Uchwały nr 173/3596/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów 

oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 

3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020, 

− Uchwały nr 173/3597/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 173/3596/20 z dnia  

30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów  

oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 

3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020,  

− Uchwały nr 187/3864/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 173/3596/20 z dnia  

30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów  

oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 

3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020 

zmienionej uchwałą nr 173/3597/20 z dnia 30 czerwca 2020 r., 

 



Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 września 2023 r. terminu zakończenia 

realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0002/20, pn. „Centrum Zrównoważonego 

Rozwoju w Jaśle”, realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w  ramach 

osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, 

poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 

na lata 2014-2020.  

 

§ 2 

 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek  Województw Podkarpackiego  



 
 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 296/5793/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 6 lipca 2021r.   

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z Uchwałą nr 187/3864/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2020 r. projekt nr RPPK.03.03.01-18-0002/20, pn. „Centrum 
Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” został umieszczony na 7 miejscu Listy podstawowej 
projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, 
działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów 
niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020, konkurs zamknięty  
nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/19. 

 
Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco: 
1) całkowita wartość projektu wynosi:            11 379 924,60 zł, 
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:                    8 926 511,87 zł, 
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:                  5 802 232,71 zł, 
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi:     5 577 691,89 zł. 

 
Dotychczas nie podpisano umowy o dofinansowanie oraz nie wypłacono dofinansowania 

ze środków EFRR. 
 

Przedmiotem projektu jest budowa pasywnego budynku z przeznaczeniem na obiekt 
edukacyjny w zakresie kompleksowej edukacji ekologicznej.  

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt miał być realizowany od 15 lutego  
2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.   

Pismami z dnia 25 czerwca 2021r. i 30 czerwca 2021 r. Wnioskodawca zwrócił się  
z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 września 2023r. 
 

Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami 
Regulaminu  konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie  w ramach działania 3.3 
Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki 
pasywne RPO WP na lata 2014-2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektów 
powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy 
licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie, 
ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.   

Z treści ww. pism wynika, że w okresie od sierpnia 2020 r. do maja 2021r. Związek 
podejmował działania w celu podjęcia uchwał o realizacji projektu przez 22 samorządy  
co zostało znacznie utrudnione przez panujący stan pandemii.  

Główną przyczyną wydłużenia terminu realizacji projektu są problemy które wystąpiły  
na etapie postępowania przetargowego. W dniu 8 maja 2021 r. Wnioskodawca ogłosił 
postępowanie na wybór wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, które w dniu 14 czerwca 
2021r. zostało unieważnione ze względu na znaczne przekroczenie w złożonych ofertach 
kwoty środków, jaką zamierza przeznaczyć na ww. projekt.   

W związku z tym, po szczegółowej analizie złożonych ofert i sytuacji na rynku usług 
budowlanym, Związek złożył wniosek o zmianę trybu realizacji projektu z ”zaprojektuj  
i wybuduj” na dwa odrębne postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej  
i na realizację robót budowlanych. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO 
widzi możliwość zmiany trybu realizacji projektu z ”zaprojektuj i wybuduj” na te dwa odrębne 
postępowania biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia w innych projektach. 
Wnioskodawca podkreślił, że wydłużenie terminu realizacji projektu umożliwi ogłoszenie  
postępowania na roboty budowlane w terminie jesienno – zimowym, co daje szanse  
na obniżenie cen oferowanych przez potencjalnych wykonawców i zwiększenie ilości 
złożonych ofert w postępowaniu przetargowym.    



    
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną 
przez Wnioskodawcę i powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu 
zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0002/20 pn. „Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju w Jaśle” do dnia 30 września 2023 r. 

 


