
 
 

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia  
 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny  

 z dnia 6 maja 2022 r.  
 
 

Uchwała nr 5/2022 

 

Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny  

z dnia 6 maja 2022 

 

w sprawie: aktualizacji kwoty dofinansowania dla projektów objętych Poddziałaniem IV.3.1 Ochrona 

powietrza – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT). 

 

§ 1 

Na podstawie § 23 pkt 15 Statutu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny Rada Stowarzyszenia 

wyraża zgodę na zwiększenie kwoty wkładu Unii Europejskiej przeznaczonego na dofinansowanie 

projektów ze środków EFRR, objętych Poddziałaniem IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wskazanych w Załączniku nr 2 – 

Listy projektów do Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT), pod 

pozycją:  

1) 4-148 – „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”, 
do kwoty 5 524 148,30 zł; 

2) 4-176 – „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra 
Skargi 21”, do kwoty 5 182 475,80 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

§ 3 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Uchwała utraci moc w przypadku i w zakresie, w jakim Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 odmówi wyrażenia zgody 

na podniesienie dofinansowania dla poszczególnych projektów wskazanych w § 1 pkt. 1-2. 

 

 

Za uchwałą głosowało 27 osób. Przeciw uchwale głosowało 0 osób. Od głosu wstrzymało się 0 osób. 

  

 

 

Przewodniczący 

(podpis) 

Sekretarz 

(podpis) 

 



UZASADNIENIE 

 

 

Mając na uwadze zakończenie perspektywy finansowej 2014-2020, w tym zamykanie programu 

RPO WŁ 2014-2020, jak również nałożone na SŁOM jako IP ZIT cele i wskaźniki do osiągnięcia na 

podstawie Porozumienia z IZ RPO WŁ 2014-2020, a także biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną oraz 

utrzymujący się od marca 2020 r. stale wysoki kurs euro, SŁOM jako Związek ZIT zobligowany jest 

do podejmowania wszelkich działań zmierzających do wykorzystania alokacji UE przyznanej na realizację 

przedsięwzięć na terenie ŁOM.  

Sytuacja gospodarcza będąca wynikiem pandemii COVID-19 oraz rosyjska agresja na Ukrainę 

powoduje szereg trudności związanych z realizacją inwestycji przez Beneficjentów funduszy UE, w tym 

także wśród Członków SŁOM. Nowe kategorie problemów związane w szczególności z: odpływem 

pracowników z branży budowlanej, niestabilną sytuacją na rynku surowców, rosnącą inflacją i cen 

materiałów budowlanych, powodują poważne zagrożenia dla prawidłowej realizacji już rozpoczętych 

projektów i wystąpienia opóźnień w harmonogramach realizacji. Ponadto nowe obciążenia budżetowe 

JST powodują trudności z zapewnieniem wkładu własnego w projektach już realizowanych. Z kolei m.in. 

wysoki kurs euro powoduje, że środki UE przeznaczone dla realizację ZIT dla poszczególnych poddziałań 

są wyższe.  

Biuro SŁOM jako IP ZIT w przypadku dostępności wolnej alokacji ma do dyspozycji wykorzystanie 

procedury IX.1 (wykazanej w Instrukcjach Wykonawczych dla IP ZIT), dotyczącej podnoszenia 

dofinansowania w projektach EFRR zakontraktowanych w ramach ZIT, która okazuje się niezbędnym 

narzędziem umożliwiającym relatywnie szybkie wykorzystanie wolnej alokacji UE przeznaczonej dla ZIT 

w ramach RPO WŁ 2014-2020.  

Mając na względzie powyższe, a także uwzględniając wysokość aktualnie dostępnych środków 

finansowanych ZIT w ramach Poddziałania IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT RPO WŁ 2014-2020, 

wykorzystanie przez SŁOM jako Związek ZIT możliwości zwiększenia kwot dofinansowania w projektach 

spełniających kryteria, i których realizatorzy zadeklarowali możliwość dokonania przedmiotowych zmian, 

okazuje się niezbędnym działaniem. Umożliwia bowiem realizację zakładanych celów inwestycyjnych 

przez Beneficjentów, jak również nałożonych na SŁOM jako IP ZIT celów wyznaczonych w ramach 

Porozumienia z IZ RPO WŁ 2014-2020. 


