
Uchwała Nr 979/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 sierpnia 2011 r. 
 

w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie Gminy Malanów oraz Gminy Wierzbinek w ramach 
Działania 5.2. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego” Schemat I 
„Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 pkt 4, 
art. 28 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr 698/2007 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 14 września 2007 r. w sprawie przyjęcia  „Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013” z późniejszymi zmianami, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje. 
 

§ 1 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 następującym projektom: 

1) Nr WND-RPWP.05.02.01-30-155/08 pod nazwą „Budowa sali sportowej i pracowni 

dydaktycznych przy Gimnazjum w Malanowie” złożonego przez Gminę Malanów. 

Dofinansowanie projektu wynosi 4 501 123,29 złotych (cztery miliony pięćset jeden tysięcy 

sto dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia dziewięć groszy); 

2) Nr WND-RPWP.05.02.01-30-163/08 pod nazwą „Przebudowa i remont budynków Zespołu 

Gimnazjalno - Szkolnego w Morzyczynie” złożonego przez Gminę Wierzbinek. 

Dofinansowanie projektu wynosi  855 875,63  złotych (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy 

osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze).   

 

§ 2 

Uchwała o wyborze wniosków do dofinansowania, o których mowa w § 1 zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  

(www.wrpo.wielkopolskie.pl). 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

          Wicemarszałek 

 
 
 
 



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr 979/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 10 sierpnia 2011 r. 

 
 
w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie Gminy Malanów oraz Gminy Wierzbinek w ramach 
Działania 5.2. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego” Schemat I 
„Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 
 
 

W dniu 13 listopada 2008 r. uchwałą Nr 1960/2008 Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

dokonał wstępnego wyboru wniosków preselekcyjnych do dofinansowania dla Działania 5.2. „Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego” Schemat I „Projekty z zakresu wsparcia 

infrastruktury edukacyjnej”. Projekty złożone przez Gminę Malanów oraz Gminę Wierzbinek znalazły 

się na liście rezerwowej projektów wstępnie wybranych do dofinansowania. Uchwałą Nr 4048/2010  

z dnia 24 czerwca 2010r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonał wstępnego wyboru 

wniosków preselekcyjnych Gminy Malanów, Gminy Wierzbinek. 

Projekty pozytywnie przeszły etap oceny formalnej i skierowane zostały na etap  

oceny merytorycznej. W dniu 3 sierpnia 2011 r. odbyło się posiedzenie zespołu oceniającego Komisji 

Oceny Projektów, który pozytywnie ocenił projekty: 

1) Nr WND-RPWP.05.02.01-30-155/08 pod nazwą „Budowa sali sportowej i pracowni 

dydaktycznych przy Gimnazjum w Malanowie” złożonego przez Gminę Malanów. 

Dofinansowanie projektu wynosi 4 501 123,29 złotych; 

2) Nr WND-RPWP.05.02.01-30-163/08 pod nazwą „Przebudowa i remont budynków Zespołu 

Gimnazjalno - Szkolnego w Morzyczynie” złożonego przez Gminę Wierzbinek. 

Dofinansowanie projektu wynosi  855 875,63  złotych.  

W związku z tym, zasadnym jest podjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwały przyznającej dofinansowanie wymienionym w uchwale projektom. 

 
 

Wojciech Jankowiak 
          Wicemarszałek 

 
 

 
 
 


