
Uchwała Nr  3490/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie: aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla 

operacji 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 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 6 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 20 lutego 

2015 roku 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 182), § 15 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 roku 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 (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 526), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Aktualizuje się listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji 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. 

2. Lista operacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 3490/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie: aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla 

operacji 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 

 

Uchwałą Nr 1260/2019 z dnia 19 września 2019 roku, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 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, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w terminie od 11 października do 25 października 2019 roku.  

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 

2016 roku 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 (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.526), 

właściwy organ samorządu województwa, niezwłocznie po przyznaniu punktów za kryteria 

wyboru operacji w ramach danego typu operacji, sporządza i podaje do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz w urzędzie marszałkowskim listę, która 

zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy. Lista ta została zatwierdzona uchwałą 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1761/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.  

Z kolei zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 

lipca 2016 roku 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 (t. j. Dz.U. z 

2020 r. poz.526), właściwy organ samorządu województwa, po zakończeniu sprawdzenia 

spełniania warunków przyznania pomocy, niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej 

wiadomości listę, o której mowa w § 13 ust. 1, na stronie internetowej urzędu 

marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w 

samorządowej jednostce, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki 

przyznania pomocy. Zaktualizowana lista została zatwierdzona uchwałą Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego nr 2364/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. Niezwłocznie po 

podjęciu niniejszej uchwały, wnioskodawców, których operacje znajdowały się do 44 miejsca 

na liście włącznie, wezwano do podpisania umowy o przyznaniu pomocy. Kolejne wnioski były 

procedowane w miarę uwalniania się limitu środków. 



W związku z korzystnym kursem wymiany złotego do euro oraz zmianą rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wysokości 

limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach 

określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 ze zm.), 

polegającą na połączeniu limitów na poszczególne typy operacji w ramach działania 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” zwiększył się dostępny dla 

województwa wielkopolskiego limit środków na operacje typu „Gospodarka wodno-

ściekowa”. Ww. zmiana spowodowała, że kolejne wnioski znajdujące się na liście informującej 

o kolejności przysługiwania pomocy zostały poddane kontroli administracyjnej.  

19 listopada 2020 r. uchwałą nr 2927/2020, 29 grudnia 2020 r. uchwałą nr 3094/2020, 

28 stycznia 2021 r. uchwałą nr 3182/2021 a także 31 marca 2021 r. uchwałą nr 3411/2021 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał kolejnych aktualizacji listy informującej o 

kolejności przysługiwania pomocy. Powyższe wynikało z dokonanych korekt przyznanej 

kwoty pomocy dla operacji poddanych kontroli administracyjnej oraz z rezygnacji jednego z 

wnioskodawców z ubiegania się o wsparcie i umożliwiło zawarcie następnych umów do 57 

miejsca włącznie. 

Obecna aktualizacja listy wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wysokości limitów środków 

dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub 

poddziałań PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 ze zm.), skutkującej zwiększeniem 

limitu środków dla województwa wielkopolskiego na operacje typu „Gospodarka wodno-

ściekowa”. Zmiana ta umożliwi rozpoczęcie kontroli administracyjnej wszystkich pozostałych 

wniosków oczekujących na uwolnienie limitu środków. Aktualizacja listy jest także 

konsekwencją zmian w kwotach pomocy wynikających z kontroli administracyjnej wniosków 

i umożliwi zawarcie umów do 63 miejsca włącznie. 

Pozostałe wnioski o przyznanie pomocy znajdujące się na zaktualizowanej liście od nr 

64 do 77 będą podlegały sukcesywnie kontroli administracyjnej. 

 

 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


