
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …/…/… 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………… lutego 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki pod firmą: 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e w związku z art. 11 ust. 2 pkt 8 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz 

art. 151 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1578 ze zm.) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na utworzenie Spółki pod firmą: Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, której powierzone zostaje 

prowadzenie działalności obejmującej wspieranie i promowanie rozwoju Województwa 

Podkarpackiego poprzez wprowadzanie przez tę Spółkę na rynek regionalny instrumentów 

finansowych asygnowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa, w tym na 

kreowanie aktywności podmiotów gospodarczych. 

 

§ 2 

1. Wszystkie udziały nowo utworzonej Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiące 100% jej kapitału zakładowego, który 

wyniesie 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), obejmie 

Województwo Podkarpackie.  

2. Wartość nominalna jednego udziału Spółki wyniesie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych).  

3. Udziały zostaną objęte przez Województwo Podkarpackie za kwotę 3 500 000,00 zł 

(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych). 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



UZASADNIENIE 

1. Przedmiot regulacji:  

Wyrażenie zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 

firmą Podkarpacki Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, której 

powierzone zostaje przez Województwo Podkarpackie prowadzenie działalności 

obejmującej wspieranie i promowanie rozwoju województwa podkarpackiego, w tym 

rozwoju gospodarczego, poprzez wprowadzenie przez tę Spółkę na rynek regionalny 

instrumentów inżynierii finansowej istotnych z punktu widzenia polityki rozwoju 

Województwa.  

2. Omówienie podstawy prawnej:  

Zgodnie z przepisem art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) do wyłącznej właściwości 

sejmiku województwa należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 

województwa, dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do 

nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania  

i zbywania udziałów i akcji.  

Natomiast elementy polityki rozwoju województwa zostały opisane w przepisie 

art. 11 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym samorząd województwa obligowany jest 

prowadzić politykę rozwoju województwa. 

Przepis art. 13 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa stanowi, iż w sferze 

użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, spółki akcyjne lub spółdzielnie, a także może przystępować do 

takich spółek lub spółdzielni.  

Zgodnie ze stanowiskiem Najwyższej Izby Kontroli, wyrażonym w dokumencie 

„Informacja o wynikach kontroli. Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone 

przez jednostki samorządu terytorialnego” z dnia 18 grudnia 2015 roku, działalność  

w zakresie udzielania poręczeń i pożyczek, „która służy tworzeniu warunków rozwoju 

gospodarczego w województwie nie wykracza poza sferę użyteczności publicznej.  

W dokumentach KE usługi tego typu, jako świadczone w ogólnym interesie 

gospodarczym, wskazane są jako narzędzie realizacji regionalnych programów 

operacyjnych. (…) NIK, biorąc pod uwagę stan prawny i faktyczny oraz opinię, 



przyjmuje, że działalność funduszy poręczeniowych i pożyczkowych mieści się  

w dopuszczalnym zakresie działalności spółek z udziałem samorządu województwa: 

wpisuje się to w realizację podstawowego zadania własnego samorządu 

województwa określonego w art. 11 u.s.w.; polega na bieżącym i nieprzerwanym 

proponowaniu usług w tym zakresie, które są powszechnie dostępne; świadczenie 

tych usług ograniczone jest do terenu danego województwa; spółki nie są 

nastawione na osiągnięcie zysku.”  

3. Uzasadnienie merytoryczne:  

Województwo Podkarpackie w dniu 31 marca 2016 r. przystąpiło do  inicjatywy 

wspólnej Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju pn. „Lagging Regions” 

w ramach której wypracowano stanowisko, iż zasadnym jest powierzenie 

zarządzania instrumentami finansowymi jednostce organizacyjnej Województwa 

Podkarpackiego, której rolą będzie wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej ze 

środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

Zgodnie z art. 98 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 2016 r.,  poz. 217 z późn.zm.), „środki finansowe pochodzące 

z wkładów wniesionych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych 

do instrumentów inżynierii finansowej, wdrażanych na podstawie art. 44 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210  

z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), po wykonaniu zobowiązań wynikających  

z zawartych umów o dofinansowanie w zakresie ich wykorzystania zgodnie z art. 78 

ust. 7 tego rozporządzenia, niezaangażowane w ramach umów z odbiorcami 

wsparcia udzielanego przez instrumenty inżynierii finansowej oraz środki zwracane 

przez tych odbiorców do instrumentów inżynierii finansowej są ponownie 

wykorzystywane na realizację celów określonych w art. 78 ust. 7 tego 

rozporządzenia, zgodnie z art. 152 ust. 1 rozporządzenia ogólnego”. W przypadku 

środków pochodzących z RPO WP 2007-2013 pozostałe środki powinny być 



przeznaczone na realizację instrumentów finansowych dedykowanych rozwojowi 

małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wskazano w art. 98 ust 4 wyżej wymienionej 

ustawy wyłącznym dysponentem środków pozostałych z RPO WP 2007-2013 jest 

zarząd województwa, który powinien zapewnić warunki dla dalszego efektywnego 

wykorzystania pozostałych zasobów na rzecz tego samego rodzaju działań zgodnie 

z art. 78 ust. 7 rozporządzenia ogólnego. 

Województwo Podkarpackie będzie jedynym udziałowcem Spółki, co pozwoli 

na sprawowanie wyłącznej kontroli nad tym podmiotem. Powierzenie jednostce 

organizacyjnej Województwa Podkarpackiego funkcji zarządzania środkami 

przeznaczonymi na instrumenty inżynierii finansowej odbędzie się poprzez udzielenie 

zamówienia publicznego Podkarpackiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. w trybie 

„in house”. Celem długoterminowym Województwa Podkarpackiego jest utworzenie 

podmiotu posiadającego kompetencje do zarządzania środkami instrumentów 

inżynierii finansowej dostępnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020. 

Podjęcie działań zmierzających do utworzenia Podkarpackiego Funduszu 

Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest również zgodne z koncepcją 

ujednolicenia instrumentów finansowych przedstawioną przez Ministerstwo Rozwoju 

(prezentacja System funkcjonowania IF finansowanych ze środków UE w PL z dnia 6 

czerwca 2016 r.), zgodnie z którą zakłada się powołanie regionalnego funduszu 

rozwoju w każdym regionie.  

 


