UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych
projektów i wybranych do dofinansowania, które zostały złożone w ramach konkursu
Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny
środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat:
Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej regionu
w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na
lata 2014-2020.
2. Omówienie podstawy prawnej:
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.
s. 320 z późn. zm.), dalej: rozporządzenie ogólne,
2) Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.),
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016
r.), dalej: RODO,
4) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460 z późn. zm.), dalej: ustawa wdrożeniowa,
5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
z późn. zm.), zwana dalej: ustawa o finansach publicznych,
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519
z późn. zm.),
7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142),
8) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), dalej: Kpa (w zakresie sposobu obliczania terminów
i wyłączeń pracowników),
9) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2017, poz. 1481 z późn. zm.),
dalej: Prawo pocztowe,
10) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2016 r,, poz. 1808 z późn. zm.) dalej: u.p.p.,
11) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), dalej: OOŚ,
12) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),
dalej: Prawo budowlane.
13) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000,

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020 (Dz. U. poz. 488),
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 jest odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków ubiegających się
o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W dniu 29 stycznia 2018 r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4
Region przyjazny środowisku w ramach Działania Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej,
Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej,
regionu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków trwał od dnia 28 lutego 2018 r.
do 30 kwietnia 2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Wielkość środków przeznaczonych
na konkurs Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 wynosiła 42 432 000,00 zł pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie
projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 38 121 524,75 zł.
W ramach przedmiotowego konkursu 23 wnioski przeszły etap weryfikacji warunków
formalnych i oczywistych omyłek i zostały przekazane do etapu oceny formalnomerytorycznej.
W przypadku kiedy suma wartości dofinansowania projektów złożonych w ramach
danego konkursu nie przekracza kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów
w konkursie, może on zostać rozstrzygnięty cząstkowo. W związku z tym, w przypadku tych
projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów można
zatwierdzić lub zaktualizować listę projektów które spełniły kryteria wyboru projektów
z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania i rozstrzygnąć w tym zakresie
konkurs, a następnie podpisać umowy o dofinansowanie projektu z tymi wnioskodawcami,
których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Powyższe oznacza, że dopuszcza się
możliwość cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu, tj. poprzez zatwierdzenie i aktualizację
listy, o której mowa w art. 45 ust. 6 Ustawy (etapowa aktualizacja listy).
W związku z powyższym w wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektów 14
projektów na kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 23 796 018,01 zł, otrzymało
pozytywną ocenę formalno-merytoryczną, spełniając kryteria formalne, merytoryczne ogólne
i merytoryczne szczegółowe – dostępowe oraz punktowe przyjęte Uchwałą Nr 19/2018
Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 22 stycznia 2018 r.
Jednocześnie dla wniosku nr RPKP.04.03.00-04-0004/18 Gmina Świekatowo przyznano
podwyższony poziom dofinansowania z kwoty 2 453 227,68 zł do kwoty pierwszej wersji
wniosku o dofinansowanie tj. 2 499 226,52 zł zgodnej z przyjętą Opinią do Strategii ORSG
Powiatu Świeckiego. Natomiast 1 wniosek o dofinansowanie projektu złożony przez
Wnioskodawcę Gminę Kikół pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w
miejscowości Kikół” Nr RPKP.04.03.00-04-0021/18 został wycofany na etapie oceny
formalno – merytorycznej pismem z dnia 20 września 2018 r. Pozostałe 8 projektów jest w
trakcie oceny formalno – merytorycznej.
Zatem zgodnie z Uchwałą Nr 38/1851/18 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu nr RPKP.04.03.00IZ.00-04-152/18 przyznano na kwotę 23 796 018,01 PLN dofinansowanie z EFRR 14
projektom.
W trakcie trwania oceny formalno - merytorycznej kolejne 2 projekty na kwotę
dofinansowania z EFRR 2 652 981,72 PLN zostały ocenione pozytywnie, natomiast pozostałe
6 wniosków znajdowało się w trakcie oceny formalno – merytorycznej. Zatem ocenę
pozytywną uzyskało 16 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 26 448 999,73 PLN.
Zatem w ramach załącznika dotyczącego listy wszystkich ocenionych projektów
zatwierdzonych uchwałą cząstkową z dnia 17 października 2018 r. do uchwały Nr 40/1975/18
dodano 2 projekty pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie” oraz
„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na ul. Łowieckiej, Grzybowej
i Borowiackiej”.
Zatem w ramach dotychczasowej oceny formalno – merytorycznej 16 projektów
na kwotę dofinansowania 26 448 999,73 PLN uzyskało ocenę pozytywną a jeden projekt
został wycofany.
W trakcie trwania dalszej oceny formalno – merytorycznej 3 projekty: Gminy Choceń,
Gminy Osie oraz Gminy Fabianki na kwotę dofinansowania z EFRR 3 332 001,54 PLN
uzyskały pozytywną ocenę i tym samym w ramach niniejszej uchwały otrzymują
dofinansowanie. Natomiast 1 wniosek o dofinansowanie projektu Gminy Lubiewo
pt. „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo, przebudowa
i remont istniejących przepompowni ścieków” otrzymał negatywną ocenę formalnomerytoryczną.
Zatem w ramach dotychczasowej oceny formalno – merytorycznej 19 projektów
na kwotę dofinansowania 29 781 001,27 PLN uzyskało ocenę pozytywną, 1 wniosek został
wycofany na etapie oceny formalno – merytorycznej, 1 wniosek uzyskał ocenę negatywną.
Natomiast 2 projekty znajdują się w trakcie oceny formalno merytorycznej.
Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnomerytorycznej, ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały zostały
przekazane Zarządowi Województwa celem przyznania dofinansowania.
5. Ocena skutków regulacji:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje decyzję o zatwierdzeniu
listy ocenionych projektów oraz przyznaniu dofinansowania z EFRR w ramach Osi
priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodnościekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce
terytorialnej, regionu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

