
 

 

UCHWAŁA Nr 303 / 5995 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

 
w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.04.03.02-18-0040/18-00 z dnia 28 

kwietnia 2021 r. o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa SUW  
w Sieniawie, SUW w Dobrej wraz z ujęciem wody oraz budowa odcinka 

wodociągu Leżachów - Dybków" realizowanego przez Miasto i Gminę Sieniawa 
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 (Dz. U. 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. 2020 r. poz. 818  

z późn. zm.), 

− Uchwały nr 434/9059/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia   29 maja 2018 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 IV 

Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 

Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020, 

− Uchwały nr 231/4612/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej w  

ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 

Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 

11/278/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.,  

− § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.04.03.02-18-0040/18-00 z dnia 28 

kwietnia 2021 r., 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie 

projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa SUW w Sieniawie, SUW w Dobrej wraz z 

ujęciem wody oraz budowa odcinka wodociągu Leżachów - Dybków” nr 

RPPK.04.03.02-18-0040/18-00  zawartą w dniu 28 kwietnia 2021 r. w ramach osi 



priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 

działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę 

RPO WP na lata 2014-2020. 

 
§ 2 

 
Uzasadnienie powyższego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 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 Nr 1 do Uchwały Nr 303/5995/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 10 sierpnia 2021 r.   
 
 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 8 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 
231/4612/20 w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej w  ramach osi 
priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 
4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP 
na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 11/278/18 z dnia 27 grudnia 2018 r., 
wybrał do dofinansowania projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa SUW  
w Sieniawie, SUW w Dobrej wraz z ujęciem wody oraz budowa odcinka wodociągu 
Leżachów - Dybków”, realizowany przez Miasto i Gminę Sieniawa. 
 
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28 kwietnia 2021 r. 
 
Zgodnie z umową o dofinansowanie montaż finansowy ww. projektu przedstawia się 
następująco: 

 
1)  całkowita wartość projektu wynosi: 4 634 400,13 zł, 
2)  wydatki kwalifikowane wynoszą:  2 111 478,77 zł, 
3)  dofinansowanie z EFRR wynosi: 1 794 756,95 zł, 
4)  wkład własny w odniesieniu do wartości całkowitej projektu wynosi: 

2 839 643,18 zł. 
 

Dotychczas nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR. 

 

W dniu 4 sierpnia 2021 r. Beneficjent pismem znak: RG.042.13.8.2021 zwrócił 

się z prośbą o rozwiązanie umowy o dofinansowanie w związku z brakiem możliwości 

zabezpieczenia wkładu własnego ze środków budżetu Miasta i Gminy Sieniawa. 

Jednocześnie Beneficjent poinformował o zamiarze wnioskowania o 95% 

dofinansowania zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 

 

 Uwzględniając wniosek Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego 

wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o dofinansowanie nr RPPK.04.03.02-18-

0040/18-00 z dnia 28 kwietnia 2021 r. na podstawie § 20 ust. 2 umowy 

o dofinansowanie. 

 

 

 

 

 


