UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała
w
sprawie
zatwierdzenia
listy
operacji
zakwalifikowanych
do współfinansowania 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.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486, z późn zm.), zarząd województwa wykonuje zadania należące
do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych. W myśl art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 1 lit. d)
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 2015 r. poz. 349 z późn. zm.),
samorząd województwa wykonuje zadania delegowane powierzone przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, polegające m.in. na prowadzeniu postępowań
w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy, w tym na dokonywaniu wyboru operacji.
§ 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 małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1182 z późn. zm.), nakłada
na samorząd województwa po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej niezwłoczne
zaktualizowanie i podanie do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację
o kolejności przysługiwania pomocy.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Uchwałą Nr 46/1800/16 z dnia 23 listopada 2016 r., Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego, podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie 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, trwającego od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia 16 lutego
2017 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 106 wniosków, z czego 2 zostały wycofane przez
wnioskodawców, a 6 nie uzyskało wymaganej minimalnej sumy 12 punktów, o których mowa
w § 11 ust. 9 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. Na podstawie § 13, właściwy
organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka, niezwłocznie po przyznaniu

punktów za kryteria, określone w § 11 ust. 4 i 5, sporządza i podaje do publicznej wiadomości
listę, która zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy, ustaloną zgodnie z § 12.
Zgodnie § 14 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia, kontroli administracyjnej w zakresie
spełniania warunków przyznania pomocy podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która
jest ustalana na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi
wnioskami, mieszczącej się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu
gospodarka wodno-ściekowa, o którym mowa w rozporządzeniu 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. z 2015 r. poz. 1755 z późn.
zm.). W trakcie weryfikacji wniosków 4 podmiotom odmówiono przyznania pomocy z uwagi na
niespełnienie założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków
na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa dla województwa kujawsko-pomorskiego,
określony w powyższym rozporządzeniu, wynosi 14 958 431,00 euro, co w przeliczeniu wg
kursu wymiany złotego do euro (kurs na przedostatni dzień roboczy miesiąca 4,2489 zł)
wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, daje kwotę 63 556 877 zł. Kontroli
administracyjnej podlega 150% limitu środków w wysokości 95 335 315,50 zł.
W związku z powyższym, wszystkie wnioski z listy operacji stanowiącej załącznik do uchwały
Nr 8/337/17 z dnia 1 marca 2017 r., podlegały kontroli administracyjnej, a podana kwota
pomocy, stanowiła wysokość 63,63% kosztów kwalifikowalnych. W wyniku kontroli
administracyjnej pozytywnie oceniono 94 wnioski.
Na podstawie § 2b ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
12 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitu środków
dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub
poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podmiot ubiegający się
o przyznanie pomocy wzywa się do zawarcia umowy lub informuje ten podmiot o odmowie
przyznania pomocy z uwagi na brak dostępnych środków nie później niż w terminie 12 miesięcy
od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy. Oznacza to, że do
16 lutego 2018 r. Samorząd Województwa, po zwolnieniu środków z rozliczonych operacji może
zawrzeć umowy o przyznanie pomocy z podmiotami, które pozytywnie przeszły weryfikację
wniosków, ale obecnie znajdują się poza limitem dostępnych środków.
5. Ocena skutków regulacji:

