
Uchwała Nr 401/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 16 marca 2018 
 

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 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 (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 (z późn. zm.) 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 401/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 marca 2018 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: 

 nr RPMP.04.04.03-12-0263/17, pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji na obszarze 

Gminy Libiąż poprzez wymianę starych kotłów węglowych na nowe, niskoemisyjne 

kotły węglowe” złożony przez Gminę Libiąż, kwota przyznanego dofinansowania 

804 071,40 zł. Informacja o rezygnacji wpłynęła w dniu 18.01.2018 r. pismo znak: 

PiP.041.3.2017. 

 nr RPMP.04.04.03-12-0174/17, pn. „Redukcja niskiej emisji poprzez wymianę kotłów 

i pieców na źródła ciepła spalające paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach 

domowych na terenie gminy Brzeźnica” złożony przez Gminę Brzeźnica, kwota 

przyznanego dofinansowania 764 402,16 zł. Informacja o rezygnacji wpłynęła w dniu 

1.03.2018 r. pismo znak: ZI.7173.4.4.2017.AK. 

 

W związku z brakiem możliwości realizacji projektów, Wnioskodawcy zrezygnowali 

z  dofinansowania, a ich projekty zostają wykreślone z listy podstawowej. 

 
Ponadto wobec dwóch Wnioskodawców, których projekty znajdowały się na liście 

rezerwowej, została wszczęta procedura wykreślenia: 

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

Gminy Wieprz poprzez montaż ekologicznych kotłów węglowych” złożony przez 

Gminę Wieprz, wnioskowana kwota dofinansowania 1 383 288,41 zł. Informacja 

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

 

 projekt nr 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, wnioskowana kwota dofinansowania 

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

 
Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne jest wykreślenie 4 ww. projektów. 

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 dla 

Subregionu Małopolska Zachodnia uwolniła się kwota w ramach środków 

pochodzących z EFRR w wysokości 1 568 473,56 zł, która wraz z dostępnymi środkami 

wynosi 2 399 962,09 zł. 



Dostępna alokacja w ramach Subregionu Małopolska Zachodnia pozwala na wybór do 

pełnego dofinansowania 2 projektów: 

 nr RPMP.04.04.03-12-0147/17 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych 

gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie gminy Babice” 

złożonego przez Gminę Babice na kwotę 448 120,80 zł., 

 nr RPMP.04.04.03-12-0187/17 pn. „Wymiana kotłów węglowych na ekologiczne kotły 

węglowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Tomice”, złożonego przez 

Gminę Tomice na kwotę 516 728,90 zł. 

 

Mając na uwadze powyższe oraz pozostałą do rozdysponowania alokację (1 435 112,39 zł) 

zgodnie z §36 ust. 3 Regulaminu konkursu do tych Wnioskodawców, dla których kwota 

alokacji jest niewystarczająca do dofinansowania projektów w wysokości wskazanej przez 

Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu, IZ RPO skierowała zapytanie 

ws. zgody na proporcjonalne obniżenie poziomu dofinansowania do trzech Wnioskodawców 

projektów znajdujących się na liście rezerwowej: 

 

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

wymiany kotłów na paliwa stałe” złożonego przez Gminę Chełmek, kwota 

wnioskowanego dofinansowania 2 000 000,00 zł. Możliwa kwota wsparcia 

779 890,69 zł, 

 nr RPMP.04.04.03-12-0237/17 pn. „Ograniczenie poziomu niskiej emisji w Gminie 

Stryszów poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 

domowych na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa stałe” złożonego przez 

Gminę Stryszów, wnioskowana kwota dofinansowania 239 999,11 zł. Możliwa kwota 

wsparcia 93 586,54 zł, 

 nr RPMP.04.04.03-12-0257/17 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych 

gospodarstwach domowych w gminie Andrychów (paliwa stałe)” złożonego przez 

Gminę Andrychów, wnioskowana kwota dofinansowania 1 440 292,00 zł. Możliwa 

kwota dofinansowania 561 635,16 zł. 

 

Żaden z ww. Wnioskodawców nie wyraził zgody na częściowe dofinansowanie.  

 

W związku powyższym niniejszą Uchwałą dokonuje się: 

 wyboru do pełnego dofinansowania 2 projektów: nr RPMP.04.04.03-12-0147/17 oraz 

nr RPMP.04.04.03-12-0187/17,  

 wykreślenia 4 projektów: nr RPMP.04.04.03-12-0263/17, nr RPMP.04.04.03-12-

0174/17, nr RPMP.04.04.03-12-0230/17 oraz nr RPMP.04.04.03-12-0183/17, 

 aktualizacji Listy podstawowej oraz Listy rezerwowej projektów ocenionych 

i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-

102/16 w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) 

– SPR w ramach RPO WM.  

 

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. 

 

 


