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UCHWAŁA Nr 1687/16 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 15 listopada 2016 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 800/16 Zarz ądu Województwa Małopolskiego 
z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyj ęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi 
priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, dzi ałanie 4.3 Poprawa 
efektywno ści energetycznej w sektorze publicznym i mieszkanio wym, 
poddziałanie 4.3.2 Gł ęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczno ści publicznej – SPR, w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014  – 2020, z późn. zm., 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 9 ust.1 pkt. 2, art. 9 ust. 2 pkt. 2 i 3 
oraz art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 
(Dz.U. 2016, poz. 217), 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, Zarząd Województwa 
Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zmienia się Uchwałę Nr 800/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 
2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej 
Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020, zmienioną Uchwałą Nr 1150/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia 
regulaminów konkursów dla 2, 4, 6 i 7 Osi Priorytetowej, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014– 2020, w ten 
sposób, że w załączniku nr 1 do tej uchwały – Regulaminie konkursu, w Instrukcji 
wypełniania wniosku, stanowiącej Załącznik nr 3 do tego Regulaminu, w rozdziale 
Wymogi specyficzne do konkursu dla Działania 4.2 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.2.3 
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR 
RPO WM na lata 2014 – 2020, w wierszu Załącznik nr 16 Inne załączniki wymagane 
dla konkursu skreśla się w pkt. 4 tiret drugi o brzmieniu: „opini ę Wojewody w formie 
decyzji administracyjnej  zgodnie z art. 95 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
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(Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) (w przypadku Wnioskodawców 
zobligowanych zapisami ustawy do uzyskania takiej opinii)”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany 
wprowadzone niniejszą uchwałą stosuje się także do oceny wniosków 
o dofinansowanie projektu złożonych przed dniem jej wejścia w życie i w odniesieniu 
do tych wniosków, do których dołączono opinię Wojewody w formie decyzji 
administracyjnej zgodnie z art. 95 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opinia ta 
nie podlega weryfikacji. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 1687/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 listopada 
2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 800/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 
dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa 
efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 
4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

Przedmiotem zmiany w Załączniku nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku jest 
wykreślenie z jego zapisów zobowiązania Wnioskodawcy do dostarczenia opinii 
Wojewody w formie decyzji administracyjnej, wydawanej na postawie ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.). 

Zmiana wynika z faktu, iż przedmiotem konkursu są działania termomodernizacyjne 
w budynkach użyteczności publicznej, w tym w budynkach, w których świadczona 
jest opieka zdrowotna. W/w ustawa nakłada obowiązek uzyskania opinii 
Wojewody w odniesieniu do działalności leczniczej, tymczasem przedsięwzięcia 
termomodernizacyjne nie dotyczą bezpośrednio prowadzenia w/w działalności. 
Tym samym pozyskanie w/w opinii staje się bezprzedmiotowe. 

Równocześnie, zgodnie z brzmieniem kryteriów oceny projektów do poddziałania 
4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, 
przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, stanowiących Załącznik nr 1 do 
Regulaminu konkursu, w/w opinia Wojewody w formie decyzji administracyjnej 
nie została wskazana jako obligatoryjny załącznik do dokumentacji aplikacyjnej. 
Zgodnie z kryteriami oceny do poddziałania 4.3.2, w ramach kryterium oceny 
formalnej Specyficzne warunki wstępne, badaniu podlega, czy realizacja projektu jest 
uzasadniona w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia – subkryterium skierowane wyłącznie do podmiotów 
świadczących usługi w zakresie opieki szpitalnej. Należy podkreślić, iż Ministerstwo 
Zdrowia udostępniło mapy potrzeb zdrowotnych, które wraz z informacjami 
przedstawionymi przez Wnioskodawcę w ramach dokumentacji aplikacyjnej stanowią 
wystarczającą podstawę dla dokonania oceny w ramach ww. kryterium. 

Zmiana dokonana jest w oparciu o §45 ust. 1 – 2 Regulaminu konkursu dla działania 
4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. 
Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców i tym samym 
zwolnienie Wnioskodawcy z dostarczenia opinii Wojewody w formie decyzji 
administracyjnej będzie stosowane w odniesieniu do wszystkich Wnioskodawców 
uczestniczących w konkursie, których dotyczy w/w ustawa. 

 


