UCHWAŁA Nr 67 / 1522 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego „Informacji
o realizacji kontraktów terytorialnych w 2014 roku”.
Na podstawie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.1649).
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1
1 . Przekazuje się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego, przygotowaną przez
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, „Informację o realizacji kontraktów
terytorialnych w 2014 roku”.
2 . Dokument, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RR.VIII.412.58.2015.LŻ

UZASADNIENIE
Zgodnie z zapisami art. 14 r. ust. 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju ( t. j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1649 ) Zarząd Województwa
przekazuje Sejmikowi Województwa, do dnia 30 czerwca każdego roku, przygotowaną przez
Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, informację o realizacji kontraktu terytorialnego
w roku poprzednim.
Przekazywana Informacja została sporządzona przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju (MIR) i przekazana 9 czerwca br. do konsultacji departamentom zajmującym się
kontraktami terytorialnymi we wszystkich urzędach marszałkowskich – pismo znak:
DKS.X.736.21.2015.IGZ.3, z dnia 8 czerwca 2015 r.
15 czerwca 2015 r. pismem znak: DRR.412.58.2015.LŻ przekazano do MIR uwagi
do Informacji, przygotowane w Departamencie Rozwoju Regionalnego tut. urzędu
w uzgodnieniu z Departamentem Zarządzania RPO.
W dniu 19 czerwca br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR), pismem znak:
DKS.X.736.21.2015.IGZ.5, z dnia 18 czerwca 2015 r., podpisanym przez Marcelego
Niezgodę – Podsekretarza Stanu w MIR, rozesłało do wszystkich województw ostateczną
wersję „INFORMACJI O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2014 ROKU”
z prośbą do poszczególnych Zarządów Województw o jej przekazanie Sejmikom
Wojewódzkim w terminie zapisanym w ww. ustawie, tj. do dnia 30 czerwca 2015 r.
Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w roku 2014 odnosi się wyłącznie
do przebiegu procesu negocjacji i przyjmowania Kontraktów.
Działając zgodnie z przywołanym wyżej zapisem ustawowym, Zarząd Województwa
Podkarpackiego przekazuje Sejmikowi Województwa Podkarpackiego, przygotowaną przez
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, „INFORMACJĘ O REALIZACJI KONTRAKTÓW
TERYTORIALNYCH W 2014 ROKU”.

