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UCHWAŁA Nr 440/21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia  20 kwietnia 2021 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1249/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, 
Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – 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 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 (tj. Dz. Urz. 
Województwa Małopolskiego z 2015 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 (tj. 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 1956/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 
października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej 
Infrastruktura transportowa, Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.4 
Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§1 

Zmienia się Uchwałę Nr 1249/19 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia 
listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 w ramach Działania 7.2 Transport 
kolejowy, Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 z późn. zm., w ten sposób, że:  

1) załącznikowi nr 1 do tej Uchwały pn. lista podstawowa projektów ocenionych i 
wybranych do dofinansowania nadaje się brzmienie załącznika nr 1 do 
niniejszej Uchwały. 

2) wykreśla się załącznik nr 2 do tej uchwały pn. lista rezerwowa projektów 
ocenionych i wybranych do dofinansowania, 

3) załącznikowi nr 3 do tej Uchwały nadaje się brzmienie załącznika nr 2 do 
niniejszej Uchwały. 
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§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.  
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UZASADNIENIE 

do Uchwały 440/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2021 roku 
w sprawie zmiany Uchwały nr 1249/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
16 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 
dla Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi 
podróżnych – SPR w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

Na mocy dotychczas podjętych uchwał przez Zarząd Województwa Małopolskiego do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 zostało 
wybranych 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 42 759 959,27 zł. 

Na mocy Uchwały Nr 419/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 
2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 1956/18 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi 
priorytetowej Infrastruktura transportowa, działanie 7.2 Transport kolejowy, 
poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020 (z późn.zm.) Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zwiększenia 
alokacji w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 do kwoty 44 538 
303,97 zł. 

Mając na uwadze powyższe, niniejszą Uchwałą dokonuje się wyboru do pełnego 
dofinansowania projektu RPMP.07.02.04-12-0015/19 złożonego przez Gminę Kozłów, 
pn. „Budowa parkingów dla obsługi podróżnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
przy stacji kolejowej w Kozłowie” w maksymalnej kwocie dofinansowania wynoszącej 
1 778 344,70 zł. 

Ponadto ze względu na zmianę osobową składu Zarządu Województwa Małopolskiego 

aktualizuje się również załącznik dot. upoważnień do zawierania umów 

o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18, 

który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 


