
 

UCHWAŁA Nr 390 / 7801 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 24 maja 2022 r. 

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

0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” - 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) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 547),  

− 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),  

− uchwały nr 107/2528/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z 
zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna 
oraz Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych 
w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), w ramach osi 
priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i 
dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020, 

− Uchwały nr 187/3865/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 
dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 
Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 6 Projekty z zakresu 
wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna 
RPO WP 2014-2020 nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20,  

− uchwały nr 209/4246/2020 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia 13 października 2020 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w 
ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, uchwały nr 268/5303/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-
0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” oraz uchwały nr 
376/7511/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr 
RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej 
(PSIM)” - w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
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§ 1 
 

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu  

pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, zatwierdzonej uchwałą 

nr 209/4246/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 

października 2020 r. oraz zmienionej uchwałą nr 268/5303/21 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2021 r. i uchwałą nr 376/7511/22 z 

dnia 5 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 25 ust. 4 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie: 

 

Dofinansowanie przekazywane jest Beneficjentowi w ramach wydatków majątkowych 

/ bieżących29.   

 
§ 2 

 
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa 

Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 

Podpisał: 
Władysław Ortyl  – Marszałek Województwa Podkarpackiego  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 390/7801/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 24 maja 2022 r. 

 

 

 

UZASADNIENIE  

 

Projekt nr RPPK.02.01.00-18-0008/20 pn.: „Podkarpacki System Informacji 

Medycznej (PSIM)”, realizowany przez Województwo Podkarpackie (Departament 

Społeczeństwa Informacyjnego), został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 

187/3865/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 

2020 r., zaś Uchwałą nr 209/4246/2020 Zarządu Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie z dnia 13 października 2020 r. podjęta została Decyzja o dofinansowaniu 

ww. projektu, zmieniona Uchwałą nr 268/5303/21 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2021 r. oraz Uchwałą nr 

376/7511/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

 

Aktualny montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco: 

 

1.  całkowita wartość projektu wynosi: 11 605 788,00 zł, 

2.  wydatki kwalifikowane wynoszą: 11 352 559,20 zł, 

3.  dofinansowanie z EFRR wynosi:   9 649 675,32 zł, 

4.  dofinansowanie ze środków dotacji celowej 

Budżetu Państwa wynosi:  

 

                0,00 zł, 

5.  wkład własny  wynosi:    1 956 112,68 zł. 

 

W ramach projektu dotychczas nie wypłacono dofinansowania ze środków 

EFRR.  

 

Zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projekt jest realizowany w 

okresie od 04.01.2021 r. do 31.03.2023 r. 

 

Wnioskiem z dnia 17 maja 2022 r., przesłanym poprzez system SL2014, 

Beneficjent zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmiany w § 25 ust. 4 Decyzji o 

realizacji projektu własnego w zakresie umożliwienia wypłaty dofinansowania w 

ramach ww. projektu zarówno w ramach wydatków majątkowych, jak i bieżących.  

 

Pierwotnie w Decyzji wskazano, że dofinansowanie przekazywane będzie 

wyłącznie w ramach wydatków majątkowych. Beneficjent wprowadził do budżetu 

Województwa zmianę w zakresie ww. projektu zakładającą wypłatę dofinansowania 

w ramach wydatków majątkowych i bieżących. W związku z planowanym 
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finansowaniem zadania związanego z zakupem tablic informacyjnych w ramach 

wydatków bieżących, istnieje zatem konieczność dostosowania zapisów § 25 ust. 4 

do stanu faktycznego ujętego w ramach budżetu Województwa. 

 

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany 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. 

 


