
 

 

UCHWAŁA Nr 390 / 7803 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 24 maja 2022 r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0533/17 
pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaśliska III” realizowanego 
przez Park Energii Słonecznej Parafii Zgromadzenia Służebnic Najświętszego 

Serca Jezusowego w Przemyślu Sp. z o.o. w ramach RPO 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 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 z późn. zm.), 
 
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 czerwca 2023 r. terminu zakończenia 
realizacji projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaśliska III” 
realizowanego przez Park Energii Słonecznej Zgromadzenia Służebnic 
Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej 
III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 

§ 2 
Uchyla się uchwałę nr 380/7590/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2022 r w sprawie wydłużenia terminu realizacji 
projektu nr RPPK.03.01.00-18-0533/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej  
w miejscowości Jaśliska III” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii 
Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu Sp. z o.o. 
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 

§ 3 
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Podpisał: 
Władysław Ortyl  – Marszałek Województwa Podkarpackiego  
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 390/7803/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 24 maja 2022 r. 

 
UZASADNIENIE 

 

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą  

nr 422/8807/18 wybrał do dofinansowania projekt nr RPPK.03.01.00-18-0533/17, pn. 

„Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaśliska III”.    

 

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco: 

1) całkowita wartość projektu wynosi:  1 004 313,72 zł, 

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:      816 465,22 zł 

3) dofinansowanie z EFRR wynosi:      693 995,43 zł, 

4) wkład własny wynosi       310 318,29 zł. 

 

W ramach projektu dotychczas nie zatwierdzono dofinansowania ze środków EFRR,  

a wszystkie wnioski o płatność składane dotychczas przez beneficjenta miały funkcję 

sprawozdawczą.  

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29 września 2020 

r. z terminem zakończenia realizacji projektu do 30 września 2021 r. Beneficjent po 

raz pierwszy pismem z dnia 3 stycznia 2022 r. a następnie (ustanowiony 22 grudnia 

2021 r. do reprezentowania beneficjenta prokurent) pismem z dnia 3 stycznia 2022 r. 

zwrócił się do IZ RPO WP z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu. 

Ostatecznie beneficjent zaproponował przesunięcie terminu zakończenia do dnia  

30 czerwca 2023 r. Ze względu jednak na fakt, iż prośba beneficjenta poparta była 

lakonicznym uzasadnieniem, z którego nie wynikało jaka jest właściwie przyczyna 

niezrealizowania projektu w terminie ustalonym w umowie o dofinansowanie  

a podjęte przez tut. Urząd próby zobligowania beneficjenta do udzielania odpowiedzi 

i złożenia wyjaśnień m.in. w sprawie postępu w realizacji projektu nie przyniosły 

oczekiwanego efektu, Zarząd Województwa uchwałą nr 380/7590/22 z dnia 

19 kwietnia 2022 r. nie wyraził zgody na wydłużenie terminu do 30 czerwca 2023 r.  

O decyzji Zarządu Województwa, beneficjent został poinformowany pismem  

z dnia 27 kwietnia 2022 r. Przy przekazaniu beneficjentowi tej informacji, tut. Urząd 

zwrócił również uwagę, że okres kwalifikowalności wydatków w projekcie kończy się 

wraz z obowiązującą datą zakończenia projektu, tj. z dniem 30 września 2021 r. 

Skoro zaś w złożonym w dniu 7 lutego 2022 r. wniosku o płatność (pełniącym funkcję 

sprawozdawczą) beneficjent poinformował, iż wykonawca robót budowlano – 

montażowych nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy to, można było 

stwierdzić, że żadne wydatki kwalifikowalne w ustalonym okresie kwalifikowalności 

nie zostały poniesione. W związku z tym beneficjent został poinformowany 



o konieczności podjęcia przez tut. Urząd kroków zmierzających do rozwiązania 

umowy o dofinansowanie bez wypowiedzenia. 

 

Po otrzymaniu informacji o braku zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego na 

wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu, pismem z dnia 5 maja 2022 r. 

działający w imieniu beneficjenta prokurent złożył wyjaśnienia. Poinformował w nich, 

że odpowiedzi na korespondencję z tut. Urzędu nie były udzielane, gdyż w momencie 

przejęcia nadzoru nad realizacją projektu, prokurent nie posiadał informacji, że 

stosowne odpowiedzi nie zostały przekazywane przez działających (od początku 

realizacji projektu do 22 grudnia 2022 r.) w imieniu beneficjenta pełnomocników. 

Prokurent zakładał, że ówcześni pełnomocnicy przekazali wszystkie informacje  

o stanie realizacji projektu. Ponadto w otrzymanej korespondencji, zwrócono uwagę, 

iż w miesiącu marcu 2022 r. prokurent miał poważne problemy zdrowotne, które 

ostatecznie spowodowały, że końcem marca 2022 r. musiał poddać się operacji. 

Sytuacja zdrowotna prokurenta spowodowała zaś, że pismo tut. Urzędu z marca 

2022 (wzywające do udzielenia odpowiedzi) zostało przeoczone. Według prokurenta 

nie było to działanie świadome. 

W związku z powyższym, działający w imieniu beneficjenta prokurent zwrócił 

się z prośbą o zmianę podjętej przez Zarząd Województwa decyzji w sprawie 

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu, udzielając przy tym odpowiedzi 

na pytania tut. Urzędu postawione w dotychczasowej korespondencji. W otrzymanej 

korespondencji prokurent poinformował również, że prowadzi intensywne działania 

zmierzające do zrealizowania projektu, a dotychczas: 

-  odstąpił od umowy z dotychczasowym wykonawcą i wezwał go do zapłaty kar 

umownych, 

- dokonał aktualizacji okresu ważności warunków przyłączeniowych i w chwili 

obecnej oczekuje na podpisanie stosownego aneksu ze strony PGE Dystrybucja. 

Beneficjent wystąpił o wydłużenie okresu ważności warunków przyłączeniowych, 

pomimo tego, iż umowa o przyłącz elektroenergetyczny nadal obowiązuje a ustalony 

w jej postanowieniach, termin przyłączenia przypada na 29 października 2022 r. 

 

Ponadto przedłożona przed podpisaniem umowy o dofinansowanie decyzja 

o pozwoleniu na budowę (w oparciu o którą realizowany jest projekt) zachowuje 

ważność co najmniej do 8 sierpnia 2022 r. 

 

Według beneficjenta wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do  

30 czerwca 2023 r. umożliwi zrealizowanie celu projektu i osiągniecie zaplanowanych 

w projekcie wskaźników. 

 
W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony  

w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, 

który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym 

przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie 

z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron 



umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, 

niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie 

ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza 

każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. 

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca 

może zaakceptować uchybienie terminów. Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. 

wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub 

działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, 

strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. 

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach 

o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. 

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów  

w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny 

uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości 

zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. 

w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”. 

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości 

Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 

6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów 

o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych 

do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność 

końcową) w terminie np. do końca października 2018 r. 

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji 

projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin 

rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie 

konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis 

regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania 

harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić 

zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem. 

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia 

dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu  

17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji 

kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę 

na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”. 

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter 

kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie 

na etapie wyboru projektów do dofinansowania. W związku z tym, w ocenie tut. 

Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w 

stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do 

dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w 

limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych 



w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na 

wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak 

jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.” 

 

Biorąc pod uwagę stanowisko prokurenta działającego w imieniu beneficjenta 

wyrażone w piśmie z dnia 5 maja 2022 r., Zarząd Województwa wyraża zgodę na 

wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2023 r. 

 

 

 

 

 


