
 

 
UZASADNIENIE 

 
1. Przedmiot regulacji: 

Uchwała w sprawie aktualizacji listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania 
na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 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 2022 r., poz. 547, 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 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2137, z późn. zm.), samorząd województwa 
wykonuje zadania delegowane, powierzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. § 19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 
operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie 
przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”  
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1737, z późn. 
zm.), stanowi, jeżeli nie są spełnione warunki przyznania pomocy na operację umieszczoną na 
liście, o której mowa w § 17 ust. 1 (lista zawierająca informację o kolejności przysługiwania 
pomocy), właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka niezwłocznie 
aktualizuje listę.    
 
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 

Nie dotyczy. 
 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Uchwałą Nr 32/1397/21 z dnia 18 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje 
typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi  
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, trwającego od dnia 6 września 2021 r. do dnia 29 października 2021 r.  
W wyznaczonym terminie wpłynęło 71 wniosków, z czego 69 uzyskało wymaganą minimalną 
sumę 16 punktów, o której mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje 
typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na łączną wnioskowaną 
kwotę przyznania pomocy w wysokości 21 518 462 zł, stanowiącą do 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych. 

Zgodnie z § 17 ww. rozporządzenia, uchwałą Nr 1/8/22 Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, listy operacji 
zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy, przyznawanej na operacje typu 



 

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi  
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, samorząd województwa podał do publicznej wiadomości listę operacji zawierającą 
informację o kolejności przysługiwania pomocy.  

W trybie wynikającym z § 18 powyższego rozporządzenia, Samorząd Województwa, 
przeprowadził weryfikację wniosków o przyznanie pomocy dla operacji umieszczonych na 
przedmiotowej liście, w wyniku której pozytywnie oceniono 67 wniosków na łączną wnioskowaną 
kwotę przyznania pomocy 20 393 159 zł, natomiast 2 zostały wycofane przez wnioskodawców.  
Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków, zgodnie z § 19 rozporządzenia, jeżeli nie są spełnione 
warunki przyznania pomocy na operację umieszczoną na liście, o której mowa w § 17 ust. 1, 
właściwy organ samorządu województwa, albo samorządowa jednostka niezwłocznie aktualizuje 
listę. Limit środków na operacje „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach 
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla województwa kujawsko-pomorskiego, 
określony 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 PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 1755  
z późn. zm.), wynosi 18 182 056,23 euro, co w przeliczeniu wg kursu wymiany złotego na euro 
(kurs na przedostatni dzień roboczy miesiąca 4,6891) wyznaczonego przez Europejski Bank 
Centralny, według stanu na dzień 1 maja 2022 r., daje kwotę 85 257 479,87 zł. Powyższe pozwala 
na objęcie dofinansowaniem wszystkich wniosków umieszczonych na liście tj. od pozycji 1 do 
pozycji 67.   
 
5. Ocena skutków regulacji: 

Nie dotyczy.  
 
 
 

 
 
 
 
 


