
UCHWAŁA Nr 333/7150/17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę nr 262/5216/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu naboru  i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach 

osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – 

projekty z zakresu dróg wojewódzkich 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 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 

1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 2 i ust. 2-4 oraz art. 48 ust. 1 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. z 2017 r. poz.1460) oraz Uchwały nr 

287/5757/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia ostatecznego terminu złożenia 

wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V 

Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg 

wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-006/17 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie naboru i oceny wniosków 

o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna 

działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-006/17 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 262/5216/17 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017 r.: 

 

1. § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

Realizacja zgłoszonych w ramach niniejszego naboru projektów powinna zostać 

zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w następujących terminach: 

1) do końca grudnia 2018 r. – projekt wymieniony w ust. 3 pkt 3, 

2) do końca grudnia 2019 r. – projekt wymieniony w ust. 3 pkt 1, 

3) do końca marca 2020 r. - projekt wymieniony w ust. 3 pkt 2. 

2. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

Wartość środków z EFFR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach 

niniejszego naboru wynosi  84 985 995,55 PLN. 

3. § 13 ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru  - grudzień 2017 r. 

 



§ 2 

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu, o którym mowa w § 1 w brzmieniu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Uzasadnienie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 333/7150/17 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

 

 
UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1460) oraz Uchwały nr 262/5216/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu naboru  i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi 

priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z 

zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Zarząd województwa Podkarpackiego w dniu 19 stycznia 

ogłosił nabór wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura 

drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich. 

Nabór prowadzony był dla projektów: 

1) Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – 

Lubaczów – granica państwa; 

2) Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega; 

3) Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do 

Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc. 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 1 marca 2017 r. złożone zostały wnioski wymienione 

w pkt. 2 i 3.  

Na mocy Uchwały nr 287/5757/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia 

ostatecznego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym 

w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura 

drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-006/17, 

dla projektu wymienionego w pkt. 1 został wyznaczony ostateczny termin do złożenia wniosku 

o dofinansowanie na dzień 29 września 2017 r. do godz. 15:30. 

Z uwagi na konieczność ustalenia ostatecznego zakresu rzeczowego projektu, 

oszacowania wszystkich planowanych kosztów (wykonania dodatkowych prac projektowych, 

oszacowania kosztów związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań, uzupełnieniem 

dokumentacji środowiskowej, korekty studium wykonalności oraz wprowadzeniem zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej) wartość oraz czas realizacji projektu pn. „Budowa 

obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – granica 

państwa” uległy zmianie.  

Mając na względzie: 

1) wskazaną w ogłoszeniu i Regulaminie naboru kwotę przeznaczoną na 

dofinansowanie projektów w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty 

z zakresu dróg wojewódzkich, tj. 76 594 498,00 PLN – niezbędne jest zwiększenie 

kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ww. naborze do 

kwoty 84 985 995,55 PLN, 



2) wskazany w ogłoszeniu i Regulaminie naboru czas realizacji dla projektu 

pn. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów 

– Lubaczów – granica państwa” do końca grudnia 2018 r. – niezbędne jest 

wydłużenie terminu czasu realizacji do końca grudnia 2019 r. 

3) wskazany w ogłoszeniu i Regulaminie naboru planowany termin rozstrzygnięcia 

naboru – maj 2017 r. – niezbędne jest wydłużenie planowanego terminu 

rozstrzygnięcia naboru do grudnia 2017 r. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając potrzeby w zakresie infrastruktury 

drogowej w Województwie Podkarpackim, a także jej znaczenie dla rozwoju 

gospodarczego   społecznego regionu, Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął ww. 

zmiany.  

 

 

  


