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Uchwała Nr 54/22 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 25 stycznia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz.1668, 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 (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, 

 wykreśla się załącznik nr 2 tj. Listę rezerwową projektów ocenionych 
 i wybranych 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 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM). 

§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 54/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 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 52 projekty na 
maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 103 858 703,75 zł.   

Wnioskodawca projektu – Gmina Kamionka Wielka w piśmie z dnia 13.01.2022 roku 
poinformowała Instytucję Zarządzającą o rezygnacji z realizacji zadania pn. „Obniżenie 
poziomu zanieczyszczeń powietrza w Gminie Kamionka Wielka – II” oraz odstąpieniu 
od podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu nr RPMP.04.04.02-12-0214/18. 
Wartość dofinansowania wynosiła 842 019,50 zł. Niniejszą uchwałą powyższe zadanie 
zostanie wykreślone z listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18. 

Jednocześnie na mocy Uchwały nr 53/22 ZWM z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie 
zmiany Uchwały 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.) Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zwiększenia alokacji 
przeznaczonej na konkurs.  

Ponadto wygenerowane oszczędności powstałe w zakresie zakontraktowanych 
i realizowanych projektów oraz rozwiązanych umów umożliwiły zasilenie puli głównej 
alokacji w ramach konkursu. Kwota podpisanych umów i aneksów nie przekracza 
kwoty alokacji wskazanej w regulaminie konkursu. Jednoczenie kwota, która może 
zostać zakontraktowana w ramach kolejnych zawieranych umów o dofinansowanie 
projektów w przedmiotowym konkursie uzależniona jest od aktualnej w danym 
miesiącu wartości algorytmu wyrażającego w PLN miesięczny limit środków możliwych 
do zakontraktowania . 

W związku z dostępną alokacją możliwy jest wybór do pełnego dofinansowania 
kolejnych 7 projektów znajdujących się na liście rezerwowej na maksymalną 
całkowitą kwotę dofinansowania wynoszącą 7 315 833,40 zł. 

W ramach subregionu Sądeckiego: 

 projekt nr  RPMP.04.04.02-12-0238/18, pn. Poprawa jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie 
Gminy Łącko – II etap. Kwota dofinansowania wynosi 858 349,75 zł. 

 projekt nr  RPMP.04.04.02-12-0241/18, pn. Obniżenie poziomu niskiej emisji 
w Mszanie Dolnej - wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na 
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paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO 
WM 2014-2020 - ETAP II. Kwota dofinansowania wynosi 2 142 125,80 zł. 
 

W ramach subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny: 

 projekt nr  RPMP.04.04.02-12-0226/18, pn. Wymiana starych źródeł ciepła  
w gospodarstwach domowych w Gminie Wiśniowa. Kwota dofinansowania 
wynosi 518 072,56 zł. 
 

W ramach subregionu Tarnowskiego: 

 projekt nr  RPMP.04.04.02-12-0262/18, pn. Ochrona powietrza w Gminie 
Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe. Kwota 
dofinansowania wynosi 1 211 430,59 zł. 

 projekt nr  RPMP.04.04.02-12-0250/18, pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie 
Skrzyszów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych - II 
etap. Kwota dofinansowania wynosi 716 036,19 zł. 

 projekt nr  RPMP.04.04.02-12-0251/18, pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie 
Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły 
gazowe – II etap. Kwota dofinansowania wynosi 1 423 266,00 zł. 

 projekt nr  RPMP.04.04.02-12-0260/18 pn. Wymiana urządzeń grzewczych  
w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Bolesław. 
Kwota dofinansowania wynosi 446 552,51 zł. 

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne  
z podjęciem rozstrzygnięcia w zakresie: 

– wykreślenia projektu RPMP.04.04.02-12-0214/18 z listy podstawowej projektów 
ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, 

– wyboru do pełnego dofinansowania 7 dodatkowych zadań na łączną kwotę 
dofinansowania 7 315 833,40 zł. 

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 związku z powyższym w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 
Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania łącznie  
58 zadań na kwotę 110 332 517,65 zł. Jednocześnie kwota podpisanych umów i 
aneksów oraz ww. projektów wybranych do dofinansowania niniejszą uchwałą nie 
przekracza kwoty alokacji wskazanej w regulaminie konkursu. 


