
Uchwała Nr 944/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 lipca 2011 r. 

 
w sprawie: wyboru projektu Sport Pleszew Sp. z o.o. pn. „Budowa kompleksu sportowego  
w Pleszewie” z listy rezerwowej do dofinansowania dla Działania 4.2. „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych” w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 01/IV/2009). 
 
 
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 
oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 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 
Zarząd Województwa podejmuje decyzję o wyborze do dofinansowania projektu Nr WND-
RPWP.04.02.00-30-001/10 pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie” złożonego 
przez Sport Pleszew Sp. z o.o. Projekt ujęty był na liście rezerwowej zgodnie z Uchwałą  
Nr 4744/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie: 
umieszczenia wniosku o dofinansowanie Sport Pleszew Sp. z o.o.  na liście rezerwowej dla Działania 
4.2. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych” w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 01/IV/2009). 
Dofinansowanie projektu wynosi 4 623 151,19 złotych (cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy 
tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych i dziewiętnaście groszy). 
 

§ 2 
Uchwała o wyborze projektu z listy rezerwowej do dofinansowania, o którym 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 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr  944/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 28 lipca 2011 r. 

 

 
w sprawie: wyboru projektu Sport Pleszew Sp. z o.o. pn. „Budowa kompleksu sportowego  
w Pleszewie” z listy rezerwowej do dofinansowania dla Działania 4.2. „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych” w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 01/IV/2009). 
 
 

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucją 
Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie natomiast  
z art. 26 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy Instytucja Zarządzająca odpowiada za wybór projektów, które 
będą dofinansowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.  

Realizacja Działania 4.2. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych  
i powojskowych”  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 odbywa się na zasadach jednostopniowego rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym. 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wyborze projektu złożonego przez Sport 
Pleszew Sp. z o.o. do dofinansowania z listy rezerwowej umieszczonego w uchwale Nr 4744/2010  
z dnia 25 listopada 2010 r. Z uwagi na ograniczoną ilość środków, Sport Pleszew Sp. z o.o. ma 
możliwość uzyskania dotacji nie w pełni wnioskowanej kwoty. Beneficjent na takie rozwiązanie 
wyraził zgodę, w związku z czym wielkość dofinansowania projektu wynosić będzie   
4 623 151,19 złotych.  

Ze względu na występowanie różnic kursowych Instytucja Zarządzająca zastrzega, że umowa 
o dofinansowanie zostanie podpisana wyłącznie w sytuacji, gdy Instytucja Zarządzająca posiadać 
będzie wystarczające środki finansowe w ramach limitu kontraktacji dla danego Działania 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Wstępny wybór projektu do dofinansowania ujętego na liście rezerwowej następuje w drodze 
uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym podjęcie uchwały  
w przedmiotowym kształcie jest w pełni uzasadnione. 
 

 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 

 
 


