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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006  r. o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) 
Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W  uchwale nr  90 Rady Ministrów z  dnia 
10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków do-
finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007—2013 
(M. P. Nr 38, poz. 585) wprowadza się następujące zmia-
ny:

1) w § 1 dodaje się ust. 3—5 w brzmieniu:

„3.  Na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 3 
przeznacza się inne niż określone w ust. 1 środ-

ki z budżetu państwa, które zostaną pokryte ze 

środków EFRR w ramach dostosowania tech-

nicznego, w kwocie 1 803 300 euro, co na dzień 

podjęcia uchwały wynosi 7 103 739,69 zł, według 

kursu Europejskiego Banku Centralnego z przed-

ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedza-

jącego miesiąc, w którym podjęto uchwałę. 

Środki te zostaną przeznaczone na realizację 

uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regio-

nalnego projektów z zakresu usuwania skutków 

powodzi w województwie mazowieckim, na 

terenie Gminy Słubice, z zastrzeżeniem ust. 4. 

Podział tych środków przedstawia się następu-

jąco:

495

UCHWAŁA Nr 80 RADY MINISTRÓW

z dnia 27 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007—2013

Oś priorytetowa
Poziom dofinanso-

wania EFRR (%)

 Środki z budżetu 
państwa, które zo-

staną pokryte 
z EFRR

(w euro)

Poziom wkładu kra-
jowego (%)

 Środki wkładu kra-
jowego
(w euro)

1 2 3 4 5

Gmina Słubice

3 85 1 803 300 — —

 4.  Oszczędności rozumiane jako dodatnie różnice 
kursowe bądź ewentualne oszczędności powsta-
łe na skutek zmniejszenia wartości projektów, 
o których mowa w ust. 3, zostaną przeznaczone 
na dofinansowanie projektów z zakresu usuwa-
nia skutków powodzi w województwie mazo-
wieckim, na terenie Gminy Słubice, umieszczo-
nych na liście podstawowej, a następnie na liście 
rezerwowej. W przypadku braku projektów na 
liście rezerwowej, dodatnie różnice kursowe 
bądź oszczędności zostaną przeznaczone na re-
alizację projektów z zakresu infrastruktury prze-
ciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego, z zastrzeżeniem 
ust. 5.

 5.  Ewentualny niedobór środków, o których mowa 
w ust. 3, powstały na skutek zmian kursowych 
w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały 
do dnia podpisania preumów bądź umów o do-
finansowanie projektów z zakresu usuwania 
skutków powodzi w województwie mazowie-
ckim, na terenie Gminy Słubice, będzie finanso-

wany z oszczędności, o których mowa w ust. 4, 
a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej 
wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy 
— ze środków budżetu państwa.”; 

2) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Na realizację RPO przeznacza się inne niż okreś- 
lone w ust. 1, niepochodzące z EFRR, środki 
z budżetu państwa w kwocie 318 229 euro,  
co na dzień podjęcia uchwały wynosi  
1 253 599,50 zł, według kursu Europejskiego 
Banku Centralnego z przedostatniego dnia 
roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
w którym podjęto uchwałę. Środki te zostaną 
przeznaczone na realizację uzgodnionych 
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego pro-
jektów z zakresu usuwania skutków powodzi 
w województwie mazowieckim, na terenie 
Gminy Słubice, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział 
tych środków przedstawia się następująco:

Oś priorytetowa
Poziom

dofinansowania 
EFRR (%)

Środki z budżetu 
państwa, które
zostaną pokryte 

z EFRR
(w euro)

Poziom wkładu
krajowego (%)

Środki wkładu
krajowego
(w euro)

1 2 3 4 5

Gmina Słubice

3 — — 15 318 229 ”
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b) dodaje się ust. 3—6 w brzmieniu:

„3.  Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią 
część wkładu krajowego.

 4.  Środki, o których mowa w ust. 2, zostaną 
przeznaczone na finansowanie wkładu krajo-
wego w ramach projektów z zakresu usuwania 
skutków powodzi w województwie mazowie-
ckim, na terenie Gminy Słubice. Poziom wkła-
du krajowego ustalony dla osi priorytetowej, 
o której mowa w ust. 2, określa maksymalny 
procentowy udział budżetu państwa w finan-
sowaniu wkładu krajowego w ramach tych 
projektów. 

 5.  Oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia 
wartości projektów, z zakresu usuwania skut-
ków powodzi w województwie mazowieckim, 
na terenie Gminy Słubice, zostaną przezna-
czone na finansowanie wkładu krajowego 
w ramach projektów z zakresu usuwania skut-
ków powodzi w województwie mazowieckim, 
na terenie Gminy Słubice, umieszczonych na 
liście podstawowej, a w przypadku braku nie-
doboru środków na projekty z list podstawo-

wych zostaną zwrócone do budżetu państwa, 
z zastrzeżeniem ust. 6.

 6.  Ewentualny niedobór środków, o których mo-
wa w ust. 2, powstały na skutek zmian kurso-
wych w okresie od dnia podjęcia niniejszej 
uchwały do dnia podpisania preumów bądź 
umów o dofinansowanie projektów z zakresu 
usuwania skutków powodzi w województwie 
mazowieckim, na terenie Gminy Słubice, bę-
dzie finansowany z oszczędności, o których 
mowa w ust. 5, a w przypadku braku oszczęd-
ności, gdy wyżej wymieniony okres nie prze-
kroczy 4 miesięcy — ze środków budżetu 
państwa.”. 

§ 2. Warunkiem dofinansowania projektu, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwały, jest dokonanie zmiany 
i realizacja kontraktu wojewódzkiego, o którym mowa 
w art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk




