
 
 

Uchwała Nr 1825/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 9 listopada 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 (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 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 

Małopolskiego (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 poz. 5483 z późn. zm.), art. 9 

ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 2, art. 39 ust. 2, art. 44 ust. 4, 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 (t.j.: Dz. U. 2017, poz. 1460 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, 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 z dnia 21 

września 2017 roku, w ten sposób, że załącznikowi nr 2 do tej uchwały nadaje się brzmienie 

załącznika nr 1 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 1825/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 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. 

 

W ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 Zarząd Województwa 

Małopolskiego wybrał do dofinansowania w ramach poszczególnych Subregionów łącznie 75 

projektów na kwotę 67 567 171, 53 zł, natomiast na liście rezerwowej umieszczono 13 zadań 

w ramach 4 Subregionów. Łączna kwota brakujących środków (dla zadań z listy rezerwowej 

oraz częściowo dofinansowanych) w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 

wynosi 21 236 635,33 zł. 

 

W dniu 20 lipca 2017 roku został złożony protest przez Gminę Chełmek do Instytucji 

Rozpatrującej Protesty (IRP) od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu 

nr RPMP.04.04.03-12-0163/17, pn. „Czyste powietrze w Gminie Chełmek - Program 

wymiany kotłów na paliwa stałe”. W ramach procedury odwoławczej, IRP dokonała ponownej 

oceny projektu i uwzględniła protest Wnioskodawcy kierując przedmiotowy projekt do 

dalszego etapu oceny. Projekt nr RPMP.04.04.03-12-0163/17 na kolejnych etapach oceny 

uzyskał wynik pozytywny. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł. 

 

Z uwagi na brak wolnych środków w ramach Subregionu Małopolska Zachodnia, podjęcie 
niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie umieszczenia 
ww. projektu na liście rezerwowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

Tym samym na liście rezerwowej umieszczono łącznie 14 zadań w ramach 4 Subregionów, 

zaś łączna kwota brakujących środków (dla zadań z listy rezerwowej oraz częściowo 

dofinansowanych) w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 wynosi 

23 236 635,33 zł. 

 

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. 

 


