
Uchwała Nr 2032/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 5 grudnia 2017 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr 1489/17 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej 
emisji (paliwa stałe) – 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 2017 r., poz. 2096), 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 

Małopolskiego (tj. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 poz. 5483), art. 9 ust. 1 pkt. 

2, ust. 2 pkt. 2, art. 38 ust. 3, art. 48 ust. 5 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (tj. Dz. U. 2017, poz. 1460 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, 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 1789/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 

listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej 

Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 

2020, uchwala się co następuje: 

 
§1 

Zmienia się Uchwałę Nr 1489/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 

2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 w ramach Działania 

4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu 

niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zmienioną Uchwałą nr 1533/17 z dnia 21 

września 2017 roku oraz Uchwałą nr 1825/17 z dnia 9 listopada 2017 r., 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 2032/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr 1489/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  

12 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16  

w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 

Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach RPO WM. 

 

Wnioskodawcy dwóch projektów, którzy zostali wybrani do dofinansowania w ramach 

Subregionu Małopolska Zachodnia, zrezygnowali z zawarcia umowy o dofinansowanie 

projektów: 

 RPMP.04.04.03-12-0230/17, pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy 

Wieprz poprzez montaż ekologicznych kotłów węglowych” złożony przez Gminę 

Wieprz, kwota przyznanego dofinansowania 1 106 280,05 zł. Informacja o rezygnacji 

wpłynęła w dniu 22.11.2017 r. pismo znak: ZKiRG.3053.11.2016, 

 

 RPMP.04.04.03-12-0183/17, pn. „Wymiana mało efektywnych źródeł ciepła 

zasilanych paliwem stałym w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie 

Gminy Zator” złożony przez Gminę Zator, kwota przyznanego dofinansowania  

779 681,84 zł. Informacja o rezygnacji wpłynęła w dniu 28.11.2017 r. 

 
Ww. projekty zostają umieszczone na Liście rezerwowej  

 

W związku z powyższym w ramach Subregionu Małopolska Zachodnia uwolniła się kwota 

dostępnej alokacji w wysokości 1 885 961,89 zł, co umożliwia uzupełnienie dofinansowania 

dla projektów, które wyraziły zgodę na obniżenie poziomu dofinansowania, tj. dla:  

Numer projektu Wnioskodawca 
Uzupełnienie 

dofinansowania o 

RPMP.04.04.03-12-0180/17 Gmina Brzeszcze 148 234,60 zł 

RPMP.04.04.03-12-0231/17 Gmina Olkusz 123 556,41 zł 

RPMP.04.04.03-12-0263/17 Gmina Libiąż 161 018,12 zł 

RPMP.04.04.03-12-0270/17 Gmina Klucze 468 590,01 zł 

RPMP.04.04.03-12-0174/17 Gmina Brzeźnica 153 074,21 zł 

 SUMA 1 054 473,35 zł 

 

Pozostała kwota, tj. 831 488,54 zł może zostać rozdysponowana na rzecz projektów 
znajdujących się na Liście rezerwowej w ramach Subregionu Małopolska Zachodnia. 
Powyższa kwota może zostać przeznaczona na dofinansowanie dwóch zadań, które 
uzyskały taką samą ocenę punktową. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania dla 
tych projektów  wynosi 964 849,70 zł, przekraczając dostępną alokację o 133 361,16 zł.  
 



Zgodnie z zapisami §35 ust. 3 i 4 Regulaminu konkursu projekty, które uzyskały tę samą 
liczbę punktów, mogą zostać wybrane do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy alokacja jest 
wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem wszystkie zadania z taką samą liczbą punktów.  
Dopuszczalny jest wybór projektów do częściowego dofinansowania jedynie za zgodą 
Wnioskodawców na proporcjonalne obniżenie kwoty wsparcia oraz całkowitego poziomu 
dofinansowania dla wszystkich projektów, które uzyskały tę samą liczbę punktów, przy 
uwzględnieniu dostępnej alokacji.  
 
Do Wnioskodawców projektów: 
 

 RPMP.04.04.03-12-0147/17 - Gmina Babice, 

 RPMP.04.04.03-12-0187/17 - Gmina Tomice,  
 

dla których kwota alokacji jest niewystarczająca do uzyskania pełnego dofinansowania, IZ 
RPO będzie kierować zapytanie ws. zgody na proporcjonalne obniżenie poziomu 
dofinansowania. W sytuacji wyrażenia zgody, projekty zostaną umieszczone na Liście 
podstawowej projektów wybranych do dofinansowania. 
 
W związku z powyższym niniejszą uchwałą dokonuje się aktualizacji Załączników nr 1 i 2 do 
niniejszej Uchwały poprzez: 
 

 umieszczenie na Liście rezerwowej projektów ocenionych i wybranych do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 w ramach 
Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 
Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dwóch 
projektów o łącznej wartości dofinansowania 2 162 970,25 zł w ramach Subregionu 
Małopolska Zachodnia, 

 uzupełnienie poziomu dofinansowania dla pięciu projektów znajdujących się na Liście 
podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 w ramach Działania 4.4 Redukcja 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej 
emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 o łączną kwotę 1 054 473,35 zł  
w ramach Subregionu Małopolska Zachodnia. 

 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 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 postępowań 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. 

 


