UZASADNIENIE
W dniu 23 października 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę
nr 2441/294/V/2018 w sprawie przyjęcia listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na
operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 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 (PROW 2014-2020)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW). W załączniku do ww. uchwały stwierdzono dwie oczywiste omyłki pisarskie.




Pierwsza omyłka pisarska w pozycji wpisanej pod l.p. 37 tabeli, w kolumnie nr 5 kwotę
„300 000,00 zł” zastępuje się kwotą „3 000 000,00 zł. Wnioskodawca – Powiat Cieszyński
złożył w dniu 06.09.2018 r. wniosek o przyznanie pomocy na operacje pt. „Przebudowa
ciągu drogi powiatowej DP 2627 S (ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach
Małych) na odcinku ok 3,2 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część
I (odcinek ok. 2,65 km do skrzyżowania z ul. Matejki” na kwotę 3 000 000,00 zł. Przy
tworzeniu listy informującej o kolejności przyznawania pomocy omyłkowo dla
wnioskowanej operacji wpisano kwotę pomocy w wysokości 300 000,00 zł.
Druga omyłka pisarska w ostatnim wierszu tabeli: „RAZEM”, w kolumnie nr 5 kwotę
„57 807 079,00 zł” zastępuje się kwotą „60 507 079,00 zł” . W wyniku błędnie wpisanej
kwoty pod l.p. 37 tabeli, w kolumnie nr 5, suma wszystkich kwot pomocy również została
błędnie określona, co pociąga za sobą konieczność aktualizacji kwoty określonej w wierszu
„RAZEM”.

Pozostałe zapisy załącznika do uchwały nr 2441/294/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 23.10. 2018 r. pozostają bez zmian.
Mając powyższe na uwadze, niezbędne jest sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich
w załączniku do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2441/294/V/2018 z dnia 23
października 2018 r., uwzględniając tym samym właściwą kwotę pomocy dla podmiotu
ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz właściwą sumę wszystkich kwot pomocy.

