
Uchwała Nr 393/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 16 marca 2018 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 881/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 dla Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, 
Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych 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., 2096 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 poz. 5483), art. 9 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 2, art. 38 ust. 

2, art. 44 ust. 4, art. 48 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. 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 949/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 

2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona 

środowiska, działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb 

ratunkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014 – 2020” (z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

 
§1 
 

Zmienia się Uchwałę Nr 881/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 czerwca 

2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 dla Działania 5.1 

Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

(RPO WM) w ten sposób, że: 

 załącznikowi nr 1 do tej uchwały nadaje się brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 wykreśla się załącznik nr 2 do tej 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 393/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 marca. 2018 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 881/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  

16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 dla 

Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 (RPO WM). 

 

Na mocy Uchwały nr 881/16 z dnia 16 czerwca 2016 roku do dofinansowania zostało 
wybranych 5 zadań na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 14 514 692,84 zł. Pozostałe 
8 zadań wnioskujących o łączną kwotę 6 649 996,35 zł, które spełniły kryteria oceny  
i uzyskały minimum punktowe, jednak kwota dostępnej alokacji była niewystarczająca do 
wybrania ich do dofinansowania zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów. 
 
Ponadto, w wyniku realizacji projektów wybranych do dofinansowania (m.in. z powodu 
rozstrzygnięć przetargów) obniżeniu uległy wartości dofinansowania dla projektów 
znajdujących się na Liście podstawowej. Dodatkowo,  projekt nr RPMP.05.01.02-12-0037/15, 
pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” złożony przez Województwo 
Małopolskie został w pełni zrealizowany, a ostatni wniosek o płatność został zatwierdzony 
w dniu 11.12.2017 r. W efekcie zadanie to nie może uzyskać dofinansowania 
uzupełniającego, ponieważ Wnioskodawca wykonał projekt z udziałem dostępnych środków. 
 
Na mocy Uchwały nr 392/18 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały 

Nr 949/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie 

przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.1 

Adaptacja do zmian klimatu, poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 

z późn. zm., Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zmiany alokacji w ramach konkurs 

numer RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15. 

 

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 po zmianie wynosi 

22 089 710,21 zł (19 569 623,72 zł ze środków EFRR oraz 2 520 086,49 zł ze środków 

Budżetu Państwa). Dodatkowe środki w wysokości 7 575 017,37 zł (6 582 793,72 zł ze 

środków EFRR oraz 992 223,65 zł ze środków BP) pozwalają na uzupełnienie 

dofinansowania dla projektu nr RPMP.05.01.02-12-0060/15 złożonego przez  Związek Gmin 

Gorlickich oraz wybór do pełnego dofinansowania 8 zadań z listy rezerwowej. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie: 

 uzupełnienia dofinansowania dla projektu nr RPMP.05.01.02-12-0060/15 objętego 

częściowym dofinansowaniem. Dodatkowa kwota przyznanego dofinansowania 

wynosi 842 203,98 zł 

 wyboru do dofinansowania 8 projektów, które uzupełniły listę 5 zadań uprzednio 

wyłonionych do realizacji,  

 aktualizacji wartości kwot dla projektów, które zostały zrealizowane i zakończone. 

Lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna kwota przyznanego 

dofinansowania dla tych projektów wynosi 7 492 200,33 zł. 

 



W związku z powyższym łączna kwota przyznanego dofinansowania w ramach konkursu 

nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 to 21 805 030,86 zł (19 365 622,39 zł z EFRR  

i 2 439 408,47 zł z BP).  

 

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. 


