
UCHWAŁA Nr 424 / 8546 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 20 września  2022r. 

 
w sprawie odstąpienia od dofinansowania i podpisania umowy  

o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0350/17 pn. „Mikroinstalacje 
fotowoltaiczne na stacjach paliw PKN ORLEN S.A. w województwie 

podkarpackim” realizowanego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka 
Akcyjna. 

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.), art. 9 ust. 1) pkt 2, 
ust. 2 pkt 2) i 3), art. 38 ust. 1 pkt 1) oraz art. 52 ust. 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 t.j.), a także na 
podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu konkursu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 
239/4788/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  
22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 
Rozwój OZE - konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.), a także uchwały nr 422/8807/18 z 
dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 204-
2020 (z późn. zm.). 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Odstępuje się od dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPPK.03.01.00-18-0350/17 pn. „Mikroinstalacje fotowoltaiczne na stacjach paliw PKN 
ORLEN S.A. w województwie podkarpackim” (Wnioskodawca – Polski Koncern 
Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna). 

§ 2 

 

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisał:  

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 



 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 424 / 8546 /22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 20 września               

2022 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0350/17 pn. „Mikroinstalacje fotowoltaiczne na 

stacjach paliw PKN ORLEN S.A. w województwie podkarpackim” został wybrany do 

dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 352/6995/22 z 

dnia 18 stycznia 2022 r., o czym poinformowano Wnioskodawcę  pismem znak: PI-

IV.432.8.279.2017.JGB z dnia 20 stycznia 2022 r.  Pismem tym IZ RPO WP wezwała 

równocześnie Wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy w terminie 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego 

po dniu otrzymania pisemnej informacji o wyborze projektu do dofinansowania.  

W złożonych do tut. Urzędu dokumentach do umowy o dofinansowanie 

Wnioskodawca nie przedłożył  podpisanego Oświadczenia dotyczącego 

zabezpieczania środków finansowych na realizację inwestycji (etap umowy 

o dofinansowanie) stanowiącego załącznik 12.1 do wniosku o dofinansowanie oraz 

stosownego pełnomocnictwa dla poszczególnych osób do reprezentowania 

i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki. Ponadto pismem z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

tut. Urząd zwrócił się z prośbą o odniesienie się do rozbieżności w przedłożonych 

projektach koncepcyjnych na co nie uzyskano odpowiedzi. Pismami z dnia 7 czerwca 

2022 r. i z dnia 29 lipca 2022 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów 

jednakże nie otrzymano stosownych dokumentów.   

Pismem z dnia 31 sierpnia 2022 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego  

poinformował Wnioskodawcę, iż nieprzedłożenie do tut. Urzędu odpowiedzi we 

wskazanym terminie uznano jako rezygnację z realizacji projektu.  

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa), umowa o dofinansowanie projektu może 

zostać zawarta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria wyboru projektów, na 

podstawie których został wybrany do dofinansowania oraz zostały dokonane 

czynności i zostały złożone dokumenty wskazane w Regulaminie konkursu. Natomiast 

zgodnie z zapisami § 19 ust. 1 Regulaminu konkursu: „Umowa/Porozumienie/Decyzja 

o dofinansowanie projektu wybranego w przedmiotowej procedurze zostanie zawarta 

po spełnieniu przez wnioskodawcę wszystkich wymogów niezbędnych do jej 

podpisania”. 

Uwzględniając powyższe zgodnie z treścią wyżej przytoczonych przepisów 

ustawy wdrożeniowej oraz Regulaminu konkursu, odstępuje się od dofinansowania 

i podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0350/17.   


