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Uchwała Nr 1049/22 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 803/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – 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 2022 r., poz. 547), 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 (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. 2020 r. poz. 818, z późn.zm.), 
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  
z późn. zm., 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 1538/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej 
Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 
poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.), uchwala się co 
następuje: 

 

§1 

Zmienia się Uchwałę nr 803/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 
2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, Działanie 
4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie 
poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 RPO WM z późn.zm, w ten sposób, 
że: załącznikowi nr 1 do tej uchwały nadaje się brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
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§2 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały nr 1049/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2022 
roku w sprawie zmiany Uchwały nr 803/19 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-
052/18, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 
4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach RPO WM z późn zm. 

Dotychczas Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) w ramach konkursu 
nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 wybrał do dofinansowania 58 zadań na kwotę 
110 332 517,65 zł. Jednocześnie kwota podpisanych umów i aneksów oraz projektów 
dotychczas wybranych do dofinansowania nie przekraczała kwoty alokacji wskazanej 
w regulaminie konkursu. 

Wnioskodawcy dwóch projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 poinformowali o rezygnacji z realizacji zadań tj.: 

 nr RPMP.04.04.02-12-0217/18 - Gmina Korzenna, w piśmie znak sprawy: 
PF.041.8.2022, z dnia 16.03.2022 roku, poinformowała Instytucję 
Zarządzającą o rezygnacji z realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 
na terenie Gminy Korzenna - Etap II”. Wartość dofinansowania dla projektu 
wynosiła 1 032 538,50 zł.  

 nr RPMP.04.04.02-12-0260/18 - Gmina Bolesław, w piśmie przesłanym w dniu 
17.06.2022 r. poinformowała IZ o rezygnacji z realizacji zadania pn.” Wymiana 
urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na 
terenie Gminy Bolesław”. Wartość dofinansowania dla projektu wynosiła      
446 552,51 zł. 

Ponadto Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością będące Wnioskodawcą dla dwóch poniższych zadań nie złożył 
w wyznaczonym terminie niezbędnych dokumentów do podpisania umów 
o dofinansowanie projektów oraz nie zawnioskował o prolongatę terminu złożenia w/w 
dokumentów dla projektów: 

 nr RPMP.04.04.02-12-0261/18, pn. „Rozbiórka i budowa sieci ciepłowniczej na 
Os. Chemików nad Potokiem Klucznikowskim w rejonie ul. Dąbrowskiego oraz 
budowa sieci ciepłowniczej na Os. Zasole w rejonie ul. Leszczyńskiej  
w Oświęcimiu”. Kwota wnioskowanego dofinansowania projektu wynosiła 
434 367,00 zł. 

 nr RPMP.04.04.02-12-0265/18, pn. „Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie 
ul. Zacisze, Konarskiego, Szewczyka  w Oświęcimiu”. Kwota wnioskowanego 
dofinansowania projektu wynosiła 388 875,00 zł. 

Zgodnie z § 37 ust. 4 Regulaminu Konkursu, niedostarczenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy w wyznaczonych terminach lub dostarczenie 
dokumentów nieprawidłowych/ niezgodnych z wymogami Regulaminu, skutkuje  
wykreśleniem projektu z listy projektów wybranych do dofinansowania. 
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W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne  
z podjęciem rozstrzygnięcia w zakresie wykreślenia 4 projektów z listy 
podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18. 

Zaktualizowana lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

W ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 Zarząd Województwa 
Małopolskiego wybrał do dofinansowania łącznie 54 zadania na kwotę 108 030 
184,64 zł.  

 


