
 
Uchwała Nr 1631/18 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
    z dnia 7 września 2018 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 736/18 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów 
wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.), w związku z § 103 ust. 1 Statutu 

Województwa Małopolskiego przyjętego Uchwałą nr XXI/290/08 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa (tj. Dz. Urz. 

Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 5483), art. 9 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 2, art. 39 

ust. 2, art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 

2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), w zw. z art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 

ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r., poz. 

1475), biorąc pod uwagę zapisy zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 240/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w Załączniku Nr 

1 do Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm., oraz w Uchwale 

Nr 1191/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona 

zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 

uchwala się co następuje: 

 
§1 

Zmienia się Uchwałę Nr 736/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 

roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 w ramach Działania 

5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 RPO WM (z późn. zm.) w ten sposób, że załącznikom nr 1 i 2 do tej uchwały nadaje się 

brzmienie załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 



 

 

§2 

 

Pozostałe zapisy Uchwały, o której mowa w §1 nie ulegają zmianie. 

 

§3 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 1631/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2018 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 736/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 

2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 w ramach Działania 

5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 (RPO WM). 

 

Na mocy dotychczas podjętych uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 zostało wybranych 

29 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 135 075 200,62 zł.  

W dniu 7 września 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał realokacji 

dostępnych środków pomiędzy poszczególnymi Subregionami w celu wykorzystania pełnego 

limitu.  

W efekcie kwoty dostępnych w konkursie środków w podziale na Subregiony są następujące: 

 

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM)  – 7 388 608,30 zł 

Subregion tarnowski      – 0,00 zł 

Subregion sądecki      – 0,00 zł 

Subregion podhalański      – 2 044 033,31 zł  

Małopolska Zachodnia      – 4 387 554,41 zł 

Z uwagi na przesunięcia alokacji w ramach poszczególnych Subregionów, możliwe jest 

dokonanie zmian na Liście podstawowej oraz Liście rezerwowej projektów wybranych do 

dofinansowania. 

 

1. W związku z zakończeniem oceny trzech projektów przywróconych do dalszej oceny 

przez Instytucję Rozpatrującą Protesty (IRP) możliwy jest: 

 Wybór do pełnego dofinansowania dwóch projektów w ramach Subregionu 

Małopolska Zachodnia: 

 RPMP.05.03.02-12-1010/17 pn. ,,Przebudowa, remont oczyszczalni ścieków  

w Podolszu polegający na unowocześnieniu ciągu technologicznego m.in. poprzez 

rozbudowę jej obiektów, budowę zbiornika oraz montaż urządzeń” złożonego przez 

,,OCZYSZCZALNIA" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kwota 

wnioskowanego dofinansowania 3 929 444,39 zł, 

 RPMP.05.03.02-12-1013/17 pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie 

Zator” złożonego przez Gminę Zator. Kwota wnioskowanego dofinansowania  

458 110,02 zł. 

 Umieszczenie na liście rezerwowej w ramach Subregionu Podhalańskiego projektu 
nr RPMP.05.03.02-12-0997/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  
w Krościenku Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krościenku”. 

2. Dodatkowo w wyniku rozstrzygnięcia protestu przez IRP, projekt nr  RPMP.05.03.02-12-

1014/17 pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie 

miasta Proszowice” uzyskał pozytywny wynik oceny. Z uwagi na brak wystarczających 

środków na jego dofinansowanie, zadanie umieszczone zostaje na liście rezerwowej. 

 

 

 



 

 

 

3. W związku ze zwiększeniem puli dostępnych środków w ramach Subregionu 

Podhalańskiego możliwe jest uzupełnienie dofinansowania dla dwóch 

Wnioskodawców, którzy podpisali umowy na obniżone kwoty wsparcia: 

 

  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. projekt nr RPMP.05.03.02-12-

0998/17, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łopuszna” – 

zwiększenie dofinansowania o 1 365 297,00 zł,  

 Gmina Ochotnica Dolna projekt nr RPMP.05.03.02-12-1018/17, pn. „Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna - Etap II” – zwiększenie 

dofinansowania o 678 736,31 zł. 

 

4. W ramach Subregionu KOM możliwy jest wybór projektów, które znajdowały się na 

liście rezerwowej: 

 nr RPMP.05.03.02-12-1021/17 złożonego przez Gminę Lipnica Murowana 

pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Lipnica 

Murowana obejmująca miejscowości Lipnica Dolna i Lipnica Górna” do 

pełnego dofinansowania w wysokości 5 431 194,27 zł, 

 nr RPMP.05.03.02-12-1017/17, złożonego przez Gminę Nowe Brzesko 

pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Brzesku" do 

częściowego dofinansowania w wysokości 1 957 414,03 zł.  

 

W związku z powyższym niniejszą uchwałą aktualizuje się Listę podstawową oraz 

rezerwową projektów wybranych do dofinansowania.  

W efekcie, w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 wybrano łącznie do 

dofinansowania 33 projekty na łączną kwotę 148 895 396,64 zł. 

 
W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

stosownie do art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, do 

postepowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania prowadzonych na podstawie 

ustawy zmienionej, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy 

zmieniającej, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 
 
 


