
Uchwała Nr 738/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 8 maja 2018 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 736/18 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-
IZ.00-12-072/17 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 
poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – 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., 2096), 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 1191/17 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 

dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 

Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, uchwala się co 

następuje: 

§1 
Zmienia się Uchwałę Nr 736/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania 

w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 w ramach Działania 5.3 Ochrona 

zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 

WM) w ten sposób, że załącznikom nr 1 i 2 do tej uchwały nadaje się brzmienie załączników 

nr 1 i2 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 738/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 736/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 

2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 w ramach Działania 

5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 (RPO WM). 

 

W dniu 8 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 736/18 na 

mocy której wybrano do dofinansowania 1 projekt na maksymalną całkowitą kwotę 

dofinansowania 1 590 891,56 zł. Projekty, które spełniły kryteria oceny i uzyskały minimum 

punktowe, jednak kwota dostępnej alokacji była niewystarczająca do wybrania ich do pełnego 

dofinansowania zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów. 

 

Na mocy Uchwały nr 737/18 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1191/17 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów 

wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z 

późn. zm., Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zwiększenia alokacji  

o 133 825 563,83 zł w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 w podziale na 

Subregiony. 

 

Po zwiększeniu limitu na konkurs alokacja na Subregiony została podzielona w następujący 

sposób: 

–  Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) –  38 570 071,70 zł, 

–  Małopolska Zachodnia – 19 884 802,66 zł, 

–  Subregion podhalański – 19 586 133,23 zł, 

–  Subregion sądecki – 56 187 115,37 zł, 

–  Subregion tarnowski – 14 667 273,68 zł. 

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 

łącznie 148 895 396,64 zł, przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR. 

 

W związku z powyższym możliwe jest wybranie do dofinansowania projektów z listy 

rezerwowej z uwzględnieniem podziału na Subregiony: 

 

 KOM – 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania 37 977 865,39 zł, 

 Małopolska Zachodnia – dodatkowo 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 

5 224 963,86 zł, co łącznie z dotychczas wybranym projektem wykorzystują 

alokację w wysokości 6 815 855,42 zł, 

 Podhalański – 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 17 919 082,52 zł 

 Sądecki – 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 56 034 068,64 zł, 

 Tarnowski – 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 14 667 273,68 zł. 

 



 

W związku z powyższym, niniejszą uchwałą możliwe jest dofinansowanie dodatkowo  

26 projektów na łączną kwotę 131 823 254,09 zł. Uwzględniając uprzednio wybrane zadanie, 

łączna kwota dofinansowania dla projektów wybranych do dofinansowania wynosi  

133 414 145,65 zł. 

Pozostałe 8 projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały  minimum punktowe, jednak 

kwota dostępnej alokacji jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania pozostają 

na liście rezerwowej projektów tworzonej dla każdego z Subregionów. 

 

Na Liście rezerwowej zostały również umieszczone projekty, które zgodnie z §35 ust. 3 i 4 

oraz §36 ust. 3 Regulaminu mogą zostać wybrane do częściowego dofinansowania. Do tych 

Wnioskodawców, dla których kwota alokacji jest niewystarczająca do dofinansowania 

projektów w wysokości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie 

projektu, IZ RPO będzie kierować zapytanie ws. zgody na proporcjonalne obniżenie poziomu 

dofinansowania. W sytuacji wyrażenia zgody na obniżenie dofinansowania, projekty zostaną 

umieszczone na Liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie wyboru do 

dofinansowania dodatkowych projektów znajdujących się na liście stanowiącej załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały oraz zaktualizowaniem listy rezerwowej, która stanowi załącznik nr 2.  

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 wybrano do 

dofinansowania 27 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania  

133 414 145,65 zł.  

Ponadto, biorąc pod uwagę Uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 

22.06.2017 r. koszty budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych powinny być 

ponoszone przez odbiorców końcowych (mieszkańców), stanowiąc koszty niekwalifikowalne. 

 
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 zmieniającej, stosuje się 

przepisy dotychczasowe. 

 
 
 


