
Uchwała Nr 1662/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 12 października 2017 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały 1240/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 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 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. 45 ust. 6, 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 (tj. 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 1710/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 listopada 2016 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 1240/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 

2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów tj. takich, które spełniły 

kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-

IZ.00-12-089/16 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach RPO WM, w podziale na poszczególne 

Subregiony, zmienioną Uchwałą nr 1494/17 z dnia 14 września 2017 roku, w ten sposób że 

załącznikowi nr 1 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 nr 1662/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 października 2017 

roku w sprawie zmiany uchwały nr 1240/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 

sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 w 

ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-

kanalizacyjna – SPR w ramach RPO WM. 

 

Instytucja Rozpatrująca Protesty (IRP) uwzględniła protest Wnioskodawcy – Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. od negatywnego wyniku oceny merytorycznej 

projektu nr RPMP.05.03.02-12-0059/17. IRP stwierdziła, iż projekt pn.: „Budowa dwóch 

odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz 

z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic 

Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Niegowić - Etap III jako elementów dostosowujących aglomerację 

Gdów do spełnienia wymogów KPOŚK i Dyrektywy 91/271/EWG” spełnia kryteria oceny 

w ramach kryterium: Wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości 

środowiska naturalnego. Mając na względzie powyższe – w opinii IRP – przedmiotowy 

projekt zasługuje na przyznanie 3 punktów w ramach przedmiotowego kryterium. 

 

W wyniku przeprowadzonej ponownej oceny projekt RPMP.05.03.02-12-0059/17 otrzymał  

26 pkt, tj. 72,22%. Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 2 431 579,00 zł. 

 

Alokacja dostępna w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM)  wynosi 

19 048 059,34 zł, w związku z czym możliwe jest wybranie ww. projektu do dofinansowania. 

 

Sekretarz Komisji Oceny Projektów (KOP) zaktualizował listę wszystkich projektów 

ocenionych przez KOP. Lista została zatwierdzona przez Przewodniczącego KOP. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie umieszczenia 

projektu nr RPMP.05.03.02-12-0059/17 na Liście podstawowej projektów ocenionych 

i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 

Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-

kanalizacyjna – SPR.    

 

Kwota alokacji niewykorzystanej w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 

poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR wynosi 157 916 288,74 zł w 

podziale na Subregiony: 

– Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) –  16 616 480,34 zł, 

–  Małopolska Zachodnia – 61 059 912,84 zł, 

–  Subregion podhalański – 13 566 592,83 zł, 

–  Subregion sądecki – 39 560 661,05 zł, 

–  Subregion tarnowski – 27 112 641,68 zł.  

 


