
 
 

UCHWAŁA NR 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 
 
 
 
 

zmieniająca Uchwałę Nr 859/16 w sprawie zatwierdzenia listy oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-

001/15 wniosków o dofinansowanie projektów - Oś priorytetowa IV Gospodarka 

Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie 

IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

Na podstawie art. 41, ust. 1, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.         

o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

pkt 2, art. 39 ust. 2 pkt 1, art. 46 ust. 1 o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217) 

 

 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W Uchwale Nr 859/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 lipca 

2016 r. sprawie zatwierdzenia listy oraz wyboru projektów do dofinansowania  

w ramach naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie 

projektów - Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 

Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1039/16 z dnia 

6 września 2016 r. zmienia się załącznik „Lista projektów wybranych do 

dofinansowania ze środków EFRR w ramach konkursu dla naboru RPLD.04.02.02-

IZ.00-10-001/15  



w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 

Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 i nadaje mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu ds. Regionalnego 

Programu Operacyjnego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
1. Witold Stępień  - Marszałek Województwa    ………………………………… 

 

 

2. Artur Bagieński  - Wicemarszałek                   ...………………………………. 

 

 

3. Dariusz Klimczak  - Wicemarszałek                   ...………………………………. 

 

 

4. Joanna Skrzydlewska - Członek Zarządu                 ………………………………… 

 

 

5. Jolanta Zięba-Gzik          - Członek Zarządu               ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 859/16 z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie zatwierdzenia listy oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów  

Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja 

budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

wybrał do dofinansowania 54 projektów na łączną sumę 78 270 273,94 PLN. W 

związku z pismem Gminy Miasta Sieradz sygn. WPR-F.042.2.16.2016 z dnia 3 

sierpnia 2016 r.  w sprawie rezygnacji z przyznanych środków dla projektu pn. 

„Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu”, Zarząd 

Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1039/16 z dnia 6 września 2016 r. usunął 

przedmiotowy projekt z listy projektów wybranych do dofinansowania ze środków 

EFRR w ramach konkursu dla naboru RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15  w ramach 

Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja 

budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W związku z pismem Gminy Rzeczyca sygn. UG-FZ.04.042.3.2016.PG z dnia 

23 września 2016 r. w sprawie rezygnacji z przyznanych środków dla projektu            

pn. „Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury 

przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca”, 

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o usunięciu przedmiotowego projektu 

z listy stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 859/16 z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 

zatwierdzenia listy oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru           

Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów - Oś 

priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja 

budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1039/16 z dnia 6 września 

2016 r. 



Ponadto w związku ze zmianą statusu prawnego Łódzkiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego z siedziba w Bratoszewicach w wyniku wejścia w życie z 

dniem 22 sierpnia 2016 roku ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 

o jednostkach doradztwa rolniczego tj. przed planowanym zawarciem umowy o 

dofinansowanie, należy stwierdzić, iż Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

z siedzibą w Bratoszewicach nie może zostać beneficjentem środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach 

Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków, gdyż: 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach 

Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków, wsparciem nie mogą zostać 

objęte działania dotyczące budynków użyteczności publicznej użytkowanych przez 

państwowe jednostki budżetowe oraz budynków będących własnością podmiotów 

podległych pod organy administracji rządowej, bądź dla których administracja 

rządowa jest organem założycielskim. Zatem beneficjentem tego poddziałania nie 

może być państwowa jednostka budżetowa, jak również wsparciem nie mogą być 

objęte budynki będące własnością podmiotów podległych pod organy administracji 

rządowej, bądź dla których administracja rządowa jest organem założycielskim. 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach stał się państwową 

jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Jako jednostka podległa 

pod organ administracji rządowej oraz jako właściciel budynków i urządzeń, objętych 

wnioskiem o dofinansowanie, nie może zostać beneficjentem RPO WŁ 2014-2020 

w ramach Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków. Wskazać należy przy 

tym, że  wymogi nabycia prawa do pomocy wnioskodawca musi spełniać nie tylko na 

etapie procedury konkursowej, lecz także w chwili zawarcia umowy 

o dofinansowanie. W związku z powyższym Zarząd Województwa Łódzkiego podjął 

decyzję o wykreśleniu przedmiotowego projektu z listy stanowiącej załącznik do 

Uchwały Nr 859/16 z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia listy oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 

wniosków o dofinansowanie projektów - Oś priorytetowa IV Gospodarka 

Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 

Termomodernizacja budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  



Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą Zarządu 

Województwa Łódzkiego Nr 1039/16 z dnia 6 września 2016 r. 

Mając powyższe na uwadze Zarząd Województwa Łódzkiego zmienia 

załącznik do Uchwały Nr 859/16 z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia listy 

oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.02.02-

IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów - Oś priorytetowa IV 

Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, 

Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zmienionej 

uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1039/16 z dnia 6 września i nadaje mu 

brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.  

 


