
 
 

 

UCHWAŁA Nr 122/21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 11 lutego 2021 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 463/18 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 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), 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), 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 286/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 
11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§1 

Zmienia się Uchwałę nr 463/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 
2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17, Działanie 
11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 RPO WM w ten sposób, że: 
załącznikowi nr 1 do tej uchwały nadaje się brzmienie załącznika 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 122/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lutego 2021 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 463/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 

marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17, 

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

Na mocy dotychczas podjętych Uchwał Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM), 

wybrał do dofinansowania 99 zadań na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą  

297 325 409,57 zł. 

Niniejszą uchwałą aktualizuje się tytułu dwóch projektów znajdujących się na liście 
podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach 
konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17: 

 projektu Gminy Żabno nr RPMP.11.02.00-12-0856/17, poprawny tytuł projektu 
to: „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Przyrodniczo 
rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana na dz. nr 
904, 905, 921/5, 1095, 1210 w Żabnie”. Zmiana wynika z konieczności 
dostosowania tytułu projektu, w zakresie numerów działek, do przełożonych 
przez Wnioskodawcę dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania 
nieruchomością na potrzeby realizacji projektu. 

 projektu Gmina Szaflary nr RPMP.11.02.00-12-0663/17, poprawny tytuł 
projektu to: „Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę 
wielofunkcyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Szaflarach wraz z 
infrastrukturą”. Zmiana tytułu wynika z dostosowania nazwy jednostki do 
reformy oświatowej likwidującej szkoły gimnazjalne.   

Mając na uwadze powyższe, niniejszą uchwałą dokonuje się aktualizacji listy 
podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 

 


