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Uchwała Nr 773/22 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 24 maja 2022 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 241/18 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 20 lutego 2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-
IZ.00-12-033/17 w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 
Rewitalizacja miast średnich i małych 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 2022 r., poz. 547.), 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 285/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 
2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja 
miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, (z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§1 

Zmienia się Uchwałę nr 241/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 
2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 w ramach 
Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich 
i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 RPO WM (z późn. zm.), w ten sposób, że: 

 załącznikowi nr 1 do tej uchwały nadaje się brzmienie załącznika nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

 wykreśla się załącznik nr 2 tj. Listę rezerwową projektów ocenionych 
 i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-
12-033/17 w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 
Rewitalizacja miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 RPO WM. 
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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 773/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2022 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr 241/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  

20 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17  

w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich 

i małych w ramach RPO WM (z późn.zm). 

Na mocy dotychczas podjętych uchwał Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) wybrał do 

dofinansowania 43 projekty na łączną kwotę wynoszącą 247 614 992,46 zł. Wygenerowane 

oszczędności powstałe w zakresie zakontraktowanych i realizowanych projektów oraz 

rozwiązanych umów umożliwiły zasilenie puli głównej alokacji w ramach konkursu. Kwota 

podpisanych umów i aneksów nie przekracza kwoty alokacji wskazanej w regulaminie 

konkursu.  

Wnioskodawca projektu nr RPMP.11.01.02-12-0945/17 pn. „Przebudowa budynku Chirany na 

potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej -

Gmina Dobczyce, pismem znak: RI.0410.6.2017.MAMI z dnia 14.04.2022 r. poinformowała 

Instytucję Zarządzającą o rezygnacji z podpisania umowy dofinansowania projektu. Wartość 

dofinansowania projektu wynosiła 2 934 552,64 zł. 

Ponadto, Beneficjent projektu – Gmina Andrychów w piśmie z dnia 26.04.2022r. 

poinformowała IZ o rezygnacji z realizacji projektu nr RPMP.11.01.02-12-0907/17, pn. 

„Spotkajmy się w pałacu!- rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego 

Bobrowskich w Andrychowie”. W związku z powyższym, w dniu 9.05.2022r umowa  

o dofinansowanie projektu została rozwiązana za porozumieniem stron. Wartość 

dofinansowania ww. zadania wynosiła 13 434 262,65 zł. 

Mając na uwadze powyższe, możliwe jest przyznanie pełnego dofinansowania dla 2 projektów 

oczekujących na dofinansowanie na liście rezerwowej na łączną kwotę dofinansowania 15 741 

339,33 zł. tj.: 

 

 projektu pn. „Rekompozycja Rynku w Sułkowicach cz. I obejmująca przebudowę części 

parkowej wraz z placem zabaw i siłownią na wolnym powietrzu oraz zmianę układu 

komunikacyjnego” nr RPMP.11.01.02-12-0896/17 złożonego przez Gminę Sułkowice 

– kwota dofinansowania wynosi 2 566 855,55 zł. 

 projektu pn. „Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem (Rówień 

Krupowa Górna) oraz stadionu sportowego przy ul. Orkana” nr RPMP.11.01.02-12-

0955/17 złożonego przez Gminę Miasto Zakopane – kwota dofinansowania wynosi  

13 174 483,78 zł. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie : 

 wykreślenia dwóch projektów nr RPMP.11.01.02-12-0945/17 oraz nr RPMP.11.01.02-

12-0907/17 z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania 

w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17, 
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 wyboru do dofinansowania 2 projektów nr RPMP.11.01.02-12-0896/17 oraz 

RPMP.11.01.02-12-0955/17 na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 15 741 

339,33 zł. 

W związku z powyższym dokonuje się aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych 

i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17  

w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich 

i małych w ramach RPO WM zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 do dofinansowania 

zostały wybrane 43 projekty na łączną kwotę 246 987 516,50 zł. Jednocześnie kwota 

podpisanych umów i aneksów nie przekracza kwoty alokacji wskazanej w regulaminie 

konkursu. 

 


