
UCHWAŁA Nr 1216/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 21 pa ździernika 2011 r. 

 

w sprawie:  zwi ększenia zabezpieczenia środków na zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkolenia pt.: „Rachunkowo ść bud żetowa” , finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wi elkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 

 
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  co następuje: 

 

§1 

Zwiększa się środki na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt.: „Rachunkowość 

budżetowa” do kwoty 9 720 zł. Szkolenie finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach środków WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, 7.1 Wsparcie 

instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projektu Szkolenia, kursy 

językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie 

WRPO w 2011 r. – dział 750, rozdział 75018, § 4708. Szkolenie o którym mowa w zdaniu 

pierwszym niniejszego paragrafu stanowi przedmiot zamówienia publicznego, zatwierdzonego do 

przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego uchwałą nr 1059/2011 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2011 r. 
 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 1216/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 21 pa ździernika 2011 r. 

 

w sprawie:  zwi ększenia zabezpieczenia środków na zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkolenia pt.: „Rachunkowo ść bud żetowa” , finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wi elkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 

 
W wyniku toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejsza oferta, opiewająca na kwotę 9 720 złotych 

brutto, spełnia wszystkie opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania.  

Wartość zamówienia Uchwałą Nr 1059/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia           

7 września 2011 r. została zabezpieczona do kwoty 8 500 zł brutto w ramach środków WRPO, 

Priorytetu VII Pomoc Techniczna, 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania         

i wdrażania WRPO, Projektu Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników 

zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2011 r. – dział 750, rozdział 75018, § 4708. 

 

Zgodnie z linią orzeczniczą i literaturą przedmiotu, brak jest przeciwwskazań dla zwiększenia 

kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 

Z uwagi na to, iż najkorzystniejsza oferta złożona w ww. postępowaniu przekracza wartość 

zabezpieczenia, Zamawiający postanawia zwiększyć kwotę do wysokości 9 720 złotych brutto.  

 

Tomasz Bugajski 
 

Członek Zarządu 
 


