
 

UCHWAŁA Nr 302 / 5954 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr 

RPPK.05.03.00-18-0001/20 pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk 
Wąskotorowy – Dynów”, realizowanego przez Powiat Przeworski w ramach 

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 ze zm.), Uchwały Nr 184/3826/20 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2020 r. w 
sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym 
w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura 
kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych w tym wąskotorowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 
2020 nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-006/20, Uchwały Nr 246/4851/21 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V 
Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu 
infrastruktury linii kolejowych w tym wąskotorowych RPO WP na lata 2014-2020 nabór 
nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-006/20, 
 
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.05.03.00-18-0001/20, pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej 
Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” wybranego do dofinansowania w ramach osi 
priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – 
projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych w tym wąskotorowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 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 Województwa Podkarpackiego  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 302/5954/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

 

UZASADNIENIE 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 20 stycznia 2021 r. 

zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania projekt pn. 

„Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” 

nr RPPK.05.03.00-18-0001/20 w ramach działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – 

projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych w tym wąskotorowych  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

Zgodnie z podpisaną w dniu 17 marca 2021 r. umową o dofinansowanie, budżet 

projektu przedstawia się następująco: 

− całkowita wartość projektu wynosi      25 093 387,28 zł, 

− wydatki kwalifikowane wynoszą         19 948 194,55  zł, 

− dofinansowanie z EFRR wynosi         13 820 109,18 zł, 

− wkład własny (obejmujący koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) wynosi 

11 273 278,10 zł. 

 

Dotychczas, w ramach projektu nie zostały wypłacone środki z EFRR. 

Projekt miał być realizowany w okresie od 14 września 2020 r. do 31 marca 

2022 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny 

z zapisami Regulaminu naboru i oceny wniosków. Zgodnie z tym dokumentem 

realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony 

wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2022 r.  

Pismem z dnia 10 czerwca 2021 r. uzupełnionym pismem z dnia 30 czerwca br., 

Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu 

do dnia 30 września 2023 r., wskazując, że w wyniku ubiegłorocznej powodzi zostały 

zniszczone fragmenty odcinka linii wąskotorowej pomiędzy Przeworskiem, 

a odcinkiem przewidzianym do rewitalizacji w ramach niniejszego projektu. W związku 

z uszkodzeniami ograniczony został w znaczący sposób transport materiałów 

budowlanych, dlatego też w pierwszej kolejności usunięte zostaną skutki powodzi, 

a następnie na odbudowanej i zabezpieczonej infrastrukturze będą mogły zostać 

zrealizowane prace rewitalizacyjne. Dodatkowo przedłużająca się procedura 

przetargowa opóźnia rozpoczęcie inwestycji w planowanym terminie, co przyczyni się 

do wydłużenia procesu inwestycyjnego. 

W piśmie z dnia 15 lipca 2021 r. Beneficjent dokonał szczegółowej analizy 

zgodności planowanej zmiany terminu z ustawą Prawo zamówień publicznych. W jej 

wyniku ustalono, że wnioskowana zmiana jest dopuszczalna. 



Ponadto możliwość zmiany terminów realizacji projektu została przewidziana 

w Regulaminie naboru, który w § 4 pkt 5 stanowi, że „po wyborze projektu do 

dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić 

zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”.  

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty 

przedstawione przez Powiat Przeworski, wyraził zgodę na wydłużenie terminu 

realizacji projektu do dnia 30 września 2023 r. 

 


