
UCHWAŁA Nr 314 / 6244 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 21 września 2021 r. 

 
w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-
0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach 

osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
Działając na podstawie: 

− art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), 

− art. 9 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 finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 818 

z późn. zm.), 

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

Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 29 czerwca 2021 r., 

− Uchwały Nr 255/5148/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów 

oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1 

Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020, 

− Uchwały nr 301/5921/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu 

własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach 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 pn. 

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” zatwierdzonej uchwałą nr 

287/5752/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. 

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi 

priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 350/7447/17 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany 

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki 
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System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Uchwałą Nr 397/8347/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 

lutego 2018 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr 

RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 

(PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 452/9441/18 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany decyzji 

o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System 

Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwałą 

Nr 122/2835/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 

pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi 

priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 206/4160/20 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 września  2020 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji 

projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Uchwałą 

Nr 271/5350/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 

pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi 

priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmiany: 

 

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

 

3. Całkowita wartość Projektu wynosi    180 861 148,24 PLN (słownie:  sto 

osiemdziesiąt    milionów  osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto 

czterdzieści osiem złotych  dwadzieścia cztery grosze).   

4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą  176 919 652,43   PLN 

(słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewiętnaście 

tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze), 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  

176 919 652,43 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów 

dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 
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czterdzieści trzy grosze)w tym: 

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi   150 377 394,58  PLN 

(słownie:  sto pięćdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt siedem 

tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt osiem 

groszy); 

b) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi 

................................................................PLN, 

c) wkład własny wynosi 26 542 257,85 PLN (słownie: dwadzieścia sześć 

milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt 

siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy). w tym Budżet Państwa – 

Wojewoda Podkarpacki  18 413 362,74  PLN (słownie: osiemnaście  

milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 

siedemdziesiąt cztery grosze). 

7. Maksymalna kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi  150 377 394,58  PLN 

(słownie:  sto pięćdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy). 

 

2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  

„1. Okres realizacji Projektu ustala się na:  

1) rozpoczęcie realizacji Projektu: 19.05.2014 r.; 

2) zakończenie realizacji Projektu: 30.06.2022 r.”. 

 

3. § 25 ust.1 Decyzji otrzymuje brzmienie: 

1. „Integralną część niniejszej Decyzji stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1  Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

o numerze RPPK.02.01.00-18-0037/16 z dnia 29.11.2016 r. (załącza 

beneficjent) 

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 
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Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 

5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych w CST 

5.4 Wzór wykazu 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  Skorygowane pola B.2, B.3 oraz D wniosku o dofinansowanie 

projektu stanowiące załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-

0037/16-00(załącza beneficjent) 

Załącznik nr 9  Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w 

imieniu Beneficjenta (załącza beneficjent) 

Załącznik nr 10 Skorygowana Specyfikacja dostaw w pozycji „Systemy Geodezyjne 

Miasto Rzeszów” z dnia 20.09.2017 r. 

Załącznik nr 11 Skorygowane pola B.3 oraz D wniosku o dofinansowanie projektu 

stanowiące załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-

01(załącza beneficjent) 

Załącznik nr 12 Skorygowane pola B.3,C.1,C.3 oraz D wniosku o dofinansowanie 

projektu stanowiące załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-

0037/16-02(załącza beneficjent) 

Załącznik nr 13 Skorygowane pola B.2 oraz D wniosku o dofinansowanie projektu 

stanowiące załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-

03(załącza beneficjent) 

Załącznik nr 14 Skorygowane pola B.2,B.3,C.1,C.3 oraz D wniosku o 

dofinansowanie projektu stanowiące załącznik do Decyzji nr 

RPPK.02.01.00-18-0037/16-04 (załącza beneficjent) 

Załącznik nr 15 Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym 

projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 

dnia 16 sierpnia 2018 r. stanowiący załącznik do Decyzji nr 

RPPK.02.01.00-18-0037/16-04 (załącza beneficjent) 

Załącznik nr 16 Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym 

projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 

dnia 21 sierpnia 2018 r. stanowiący załącznik do Decyzji nr 

RPPK.02.01.00-18-0037/16-04 (załącza beneficjent) 

Załącznik nr 17 Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym 

projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 
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dnia 19 września 2018 r. stanowiący załącznik do Decyzji nr 

RPPK.02.01.00-18-0037/16-04 (załącza beneficjent) 

Załącznik nr 

18 

Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym 

projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 

dnia 9 kwietnia 2019 r. stanowiący załącznik do Decyzji nr 

RPPK.02.01.00-18-0037/16-04 (załącza beneficjent) 

Załącznik nr 

19 

Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym 

projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 

dnia 16 maja 2019 r. stanowiący załącznik do Decyzji nr 

RPPK.02.01.00-18-0037/16-04 (załącza beneficjent) 

Załącznik nr 

20 

Skorygowana cześć D wniosku o dofinansowanie projektu 

stanowiące załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-05 

(załącza beneficjent) 

Załącznik nr 

21 

Skorygowana pola A.11,A.12,C.1,C.3 oraz cześć D wniosku o 

dofinansowanie projektu stanowiące załącznik do Decyzji nr 

RPPK.02.01.00-18-0037/16-07 (załącza beneficjent) 

 

§ 2 

 

Projekt, o którym mowa w § 1 realizowany jest przez Departament Społeczeństwa 

Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-

010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, NIP: 8133315014, REGON: 690581324. 

 

§ 3 

 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa 

Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  
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Załącznik do Uchwały Nr 314/6244/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 21 września 2021 r.  

 

 
- UZASADNIENIE - 

 

W dniu 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 

287/5752/17 podjął decyzję o realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System 

Informacji Przestrzennej (PSIP)”, nr RPPK.02.01.00-18-0037/16.  

Zgodnie z decyzją o realizacji projektu własnego (z póżn. zm.) montaż 

finansowy ww. projektu przedstawia się następująco: 

 

1)      całkowita wartość projektu:        185 155 928,53  zł, 

2)      wydatki kwalifikowalne:               177 012 556,02 zł,  

3)      dofinansowanie z EFRR:            150 456 421,98 zł, 

4)      wkład własny w wyd. ogółem:     34 699 506,55  zł, w tym: 

          - Wojewoda Podkarpacki:          18 538 552,08  zł. 

 

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków 

EFRR w wysokości  124 892 413,39 zł. 

 

W odniesieniu do niżej wymienionych partnerów realizujących zadania 

w  ramach ww. projektu, wprowadzone zostały następujące zmiany: 

 

Województwo Podkarpackie  

W ramach zadań realizowanych przez Województwo Podkarpackie przesunięto 

oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych oraz utworzone rezerwy (w związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami) na zadania innych partnerów, które w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowań zwiększyły swoją wartość. W ramach zadania pn. Dostawa i instalacja 

sprzętu i oprogramowania Beneficjent obniżył kwotę dofinansowania o 41 820,00 zł ze 

względu na rezygnację z realizacji części zakresu rzeczowego oraz o kwotę 3 972,90 

zł ze względu na stwierdzoną nieprawidłowość (korektę). O wartość stwierdzonej 

nieprawidłowości (korektę) w wysokości 1 702,98 zł obniżone zostało również 

dofinansowanie w zadaniu pn. „Zarządzanie projektem - Inżynier Kontraktu”.  Ponadto 

urealnione zostały wartości wydatków dotyczące Inżynierów Kontraktu nadzorujących 

zadania bezpośrednio u partnerów. W wyniku przesunięcia oszczędności 

poprzetargowych i konieczności utrzymania ogólnego poziomu dofinansowania ze 

środków EFRR w wysokości 85 %, wartość dofinansowania ze środków EFRR 

w zadaniach realizowanych przez Województwo Podkarpackie zmniejszyła się 

o  2 876 264,64 zł. 
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Powiat Brzozowski  

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

wartość kosztów kwalifikowalnych w zadaniach realizowanych przez Powiat 

Brzozowski wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych 

i dofinansowania została zwiększona o oszczędności poprzetargowe powstałe 

w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. 

Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych 

przez Powiat Brzozowski zwiększyła się o 60 754,20 zł.  

 

Powiat Jarosławski 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych ogólna 

wartość wydatków kwalifikowalnych w zadaniach realizowanych przez Powiat 

Jarosławski spadła. W związku z tym, Beneficjent powstałe oszczędności 

poprzetargowe przeznaczył w części na zadanie, które w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania zwiększyło swoją wartość. Pozostałą część oszczędności oraz 

utworzone rezerwy zostały wykorzystane w zadaniach realizowanych przez innych 

partnerów. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach 

realizowanych przez Powiat Jarosławski zmniejszyła się o  240 095,60 zł. 

 

Powiat Kolbuszowski 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

wartość kosztów kwalifikowalnych w zadaniach realizowanych przez Powiat 

Kolbuszowski wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych 

i dofinansowania została zwiększona o oszczędności poprzetargowe powstałe 

w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. Ostatecznie wartość 

dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat 

Kolbuszowski zwiększyła się o 394 812,90 zł.  

 

Powiat Leski 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wartość 

wydatków kwalifikowalnych w zadaniach realizowanych przez Powiat Leski spadła. 

W związku z tym, oszczędności poprzetargowe oraz utworzone rezerwy zostały 

przeniesione na zadania realizowane przez innych partnerów, gdzie w wyniku 

rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wartość zadań 

wzrosła. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach 

realizowanych przez Powiat Leski zmniejszyła się o  672 406,93 zł.  

 

Powiat Lubaczowski 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wartość 

wydatków kwalifikowalnych w zadaniu realizowanym przez Powiat Lubaczowski 

spadła. W związku z tym,  oszczędności poprzetargowe zostały przeniesione do zadań 

realizowanych przez innych partnerów, gdzie w wyniku rozstrzygnięcia postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych, wartość zadań wzrosła. Ponadto dofinansowanie 

ze środków EFRR zostało pomniejszone o wartość 28 785,40 zł w związku ze 
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stwierdzoną nieprawidłowością (korektą). Ostatecznie wartość dofinansowania ze 

środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Lubaczowski zmniejszyła 

się o 48 658,63 zł. 

 

Powiat Łańcucki   

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

wartość kosztów kwalifikowalnych w zadaniach realizowanych przez Powiat Łańcucki 

wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania 

została zwiększona o oszczędności poprzetargowe powstałe w zadaniach 

realizowanych przez innych partnerów. Ostatecznie wartość dofinansowania ze 

środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Łańcucki zwiększyła się 

o 92 427,20 zł.  

 

Powiat Niżański 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wartość 

wydatków kwalifikowalnych w zadaniu realizowanym przez Powiat Niżański spadła. 

W związku z tym, oszczędności poprzetargowe zostały przeniesione do zadań 

realizowanych przez innych partnerów, gdzie w wyniku rozstrzygnięcia postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych, wartość zadań wzrosła. Ostatecznie wartość 

dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Niżański 

zmniejszyła  się o 369 567,91 zł.  

 

Powiat Przemyski  

W wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wartość 

wydatków kwalifikowalnych w zadaniach realizowanych przez Powiat Przemyski 

wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych w zadaniach 

realizowanym przez Powiat Przemyski  zwiększyła się o oszczędności poprzetargowe 

powstałe w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. Ostatecznie wartość 

dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat 

Przemyski zwiększyła się o 1 288,85 zł.  

 

Powiat Rzeszowski  

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

wartość kosztów kwalifikowalnych w zadaniach realizowanych przez Powiat 

Rzeszowski wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych 

i dofinansowania została zwiększona o oszczędności poprzetargowe powstałe 

w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. Ostatecznie wartość 

dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat 

Rzeszowski zwiększyła się o 355 760,92 zł.  
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Powiat Sanocki   

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

wartość kosztów kwalifikowalnych jednego z zadań realizowanych przez Powiat 

Sanocki wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych 

i dofinansowania została zwiększona o oszczędności poprzetargowe powstałe  

w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. Ponadto w jednym z zadań 

realizowanych przez Powiat Sanocki została stwierdzona nieprawidłowość 

(pomniejszenie) powodująca konieczność pomniejszenia dofinansowania o kwotę 

27 639,90 zł. Z uwagi na fakt stwierdzenia nieprawidłowości przed zatwierdzeniem 

wniosku o płatność możliwe było utworzenie rezerwy na tą samą wartość 

i wykorzystanie jej w zadaniu realizowanym przez Gminę Miasto Rzeszów. 

Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych 

przez Powiat Sanocki  zwiększyła się o  108 930,69 zł.  

 

Powiat Stalowowolski 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

wartość kosztów kwalifikowalnych w zadaniach realizowanych przez Powiat 

Stalowowolski wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych 

i dofinansowania została zwiększona o oszczędności poprzetargowe powstałe 

w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. Ostatecznie wartość 

dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat 

Stalowowolski zwiększyła się o 1 521 307,37 zł.  

 

Powiat Strzyżowski 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

wartość wydatków kwalifikowalnych jednego z zadań realizowanych przez Powiat 

Strzyżowski wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych 

i dofinansowania została zwiększona o oszczędności poprzetargowe powstałe 

w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. Ostatecznie wartość 

dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat 

Strzyżowski zwiększyła się o  208 625,78 zł.  

 

Miasto Rzeszów  

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

wartość wydatków kwalifikowalnych jednego z zadań realizowanych przez Miasto 

Rzeszów wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych 

i dofinansowania została zwiększona o oszczędności poprzetargowe oraz rezerwy 

powstałe w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. Ostatecznie wartość 

dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Miasto Rzeszów 

zwiększyła się o 1 384 058,40 zł.  
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Ponadto Uchwałą nr 301/5921/21 z dnia 27 lipca 2021 r., Zarząd Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie na wniosek Beneficjenta wyraził zgodę na wydłużenie 

terminu zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2022 r.  

 

W wyniku dokonanych ww. zmian wartość dofinansowania  zmniejszyła się 

o 79 027,40 zł. Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco: 

 

1)      całkowita wartość projektu:        180 861 148,24  zł, 

2)      wydatki kwalifikowalne:               176 919 652,43 zł,  

3)      dofinansowanie z EFRR:            150 377 394,58 zł, 

4)      wkład własny w wyd. ogółem:     30 483 753,66  zł, w tym: 

          - Wojewoda Podkarpacki:          18 413 362,74  zł. 

 

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian 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.       


