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Uchwała Nr  245/23 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 21 lutego 2023 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 21/23  
z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej 
informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza 
umowy w ramach III naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2094), w związku z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 
r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2022 r.  poz. 2422, z późn. zm.), uwzględniając 
zapisy art. 66 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 
347, str. 487 z późn. zm.),  art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające Rozporządzenia Rady (EWG) nr 
352/78 (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) 
nr 485/2008 (Dz. Urz. UE z 2013 r. seria L, nr 347 str. 549), rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych 
i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz 
stosowania euro (Dz. Urz. UE z 2014 seria L 255, str. 18 z późn.zm.) oraz zapisy 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaakceptowanego decyzją 
wykonawczą Komisji Europejskiej numer: 2014PL06RDNP00 z dnia 12 grudnia 2014 r.  
i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 
operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 2646), Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Zmienia się Uchwałę Nr 21/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
11 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację  
o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach III 
naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, w ten sposób, że: 

1) Załącznik nr 1 do tej uchwały „Zaktualizowana lista operacji informująca  
o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 dla III naboru, przeprowadzonego w okresie od  
6 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r.” otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej 
uchwały. 

2) Listę, o której mowa w pkt 1, podaje się do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.fundusze.malopolska.pl. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14  lipca 2016 

r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małe infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.  

z 2022 r. poz. 2646), właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa 

jednostka, po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków przyznania pomocy, 

niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości listę operacji informującą  

o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020.  

Konieczność zmiany listy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wynika  

z uwolnienia środków wskutek zwiększenia dostępnych środków z uwagi na różnice 

kursowe.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października  

2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych 

województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1755, z późn. zm.), na dzień 

podejmowania uchwały Samorząd Województwa Małopolskiego dysponuje środkami 

finansowymi w wysokości 27 285 565 euro, zgodnie z obowiązującym kursem euro z dnia 

30 stycznia 2023 r. – 4,7103 zł, tj. 128 523 196,81 zł. Dotychczas zawarto 40 umów 

przyznania pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy w wysokości 125 352 943 zł. 

W związku z powyższym zweryfikowany został wniosek Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z dwiema pompowniami dla 

miejscowości Targanice w Gminie Andrychów, etap III”, który otrzymał pozytywną ocenę 

merytoryczną i możliwa jest kontraktacja ww. projektu na łączną wnioskowaną kwotę 

pomocy 3 000 000 zł. 

 

 

 

 

 


