
 
Uchwała Nr  1238 /2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 pa ździernika 2011 roku 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 114/2010 z dnia 23 gru dnia 2010 roku dotycz ącej 

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realiz acji projektu pt. 

„Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termo modernizacja obiektów ZSM  

w Koninie” Samorz ądu Województwa Wielkopolskiego w ramach Priorytetu III 

„Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjnego 

na lata 2007 – 2013. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 25 pkt  
1 oraz art. 26 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 28 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009, nr 84, poz. 712 z późn. zm.), 
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 późn. zm., uchwały nr 3561/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  
11 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia wzoru uchwały w sprawie określenia zasad 
dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013 oraz w związku z uchwałą nr 4757/2010 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie wyboru do dofinansowania wniosku 
Województwa Wielkopolskiego z listy rezerwowej w ramach konkursu Nr 12/III/2010 
realizowanego dla Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”  
w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 (z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 

 

W Zobowiązaniu nr UDA-RPWP.03.02.02-30-022/10-00 stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr 114/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2010r. 
wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 1238 /2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 pa ździernika 2011 roku 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 114/2010 z dnia 23 gru dnia 2010 roku dotycz ącej 

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realiz acji projektu pt. 

„Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termo modernizacja obiektów ZSM  

w Koninie” Samorz ądu Województwa Wielkopolskiego w ramach Priorytetu III 

„Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalneg o Programu Operacyjnego 

na lata 2007 – 2013. 

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.,  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), 

zwanej dalej Ustawą, określających definicję i rolę instytucji zarządzającej dla programów 

operacyjnych, Zarząd Województwa Wielkopolskiego działa jako Instytucja Zarządzająca dla 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zgodnie z art. 

26 ust. 1 pkt. 5 Ustawy do zadań Instytucji Zarządzającej należy w szczególności zawieranie 

z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji. 

Zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 

2013, Samorząd Województwa Wielkopolskiego działając poprzez swoje jednostki 

organizacyjne / departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jest 

Beneficjentem w ramach Programu i w związku z tym może realizować projekty własne.  

Na tej podstawie Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu 

do dofinansowania oraz uchwałę określającą szczegółowe zasady dofinansowania, tryb  

i warunki realizacji projektu (Uchwała Nr 114/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku). 

W związku ze zmianami dotyczącymi całkowitej wartości Projektu, całkowitych wydatków 

kwalifikowanych, wysokości dofinansowania, wkładu własnego Beneficjenta, terminu 

rozpoczęcia rzeczowej realizacji Projektu, terminu rozpoczęcia finansowej realizacji Projektu, 

otwarcia dodatkowych kont refundacyjnych i zaliczkowych konieczna jest aktualizacja 

zapisów Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: 

„Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM  

w Koninie” stanowiącego Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

Nr 114/2010 z dnia 23 grudnia 2010r. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest w pełni 

uzasadnione. 

Leszek Wojtasiak 
    Wicemarszałek 



 

 
 

 
 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  1238 /2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  31 października 2011 roku 

 
 
 

Aneks nr UDA-RPWP.03.02.02-30-022/10-01 
do 

 Zobowi ązania do realizacji Projektu Samorz ądu Województwa Wielkopolskiego pn.: 

„Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termo modernizacja obiektów ZSM w 

Koninie” 

nr UDA-RPWP.03.02.02-30-022/10-00 stanowi ącego Zał ącznik do uchwały Zarz ądu 

Województwa Wielkopolskiego Nr 114/2010  z dnia 23.12.2010 r.  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego  

w ramach: 

Priorytetu III „ Środowisko przyrodnicze” 

Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazn a środowisku” 1 

Schematu 2 „Termomodernizacja obiektów u żyteczno ści publicznej, w tym system grzewczy” 2 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

 

Za realizację Projektu odpowiedzialny jest  Departament Edukacji i Nauki Urz ędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z sied zibą w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 

Poznań, NIP 778-13-46-888, REGON 6312578163 (departament Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego), działający w imieniu i na rzecz Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego, zwanego dalej „Beneficjentem”, 

Reprezentowany przez Joann ę Ganowicz – Zast ępcę Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki  

(zastępcę dyrektora jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego), na 

podstawie pełnomocnictwa4 stanowiącego Załącznik nr 5 do Zobowiązania. 

 

§ 1 

 

W Zobowiązaniu nr UDA-RPWP.03.02.02-30-022/10-00 stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 

114/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2010 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

                                                 
1 Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Działania zgodnie z Programem. 
2 Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Schematu zgodnie z Programem (jeśli dotyczy). 
3 Należy wpisać odpowiednią pełną nazwę, adres siedziby jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego / 
departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a gdy posiada to również NIP i REGON. W przypadku 
realizowania projektu w ramach partnerstwa, określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz w 
umowie/porozumieniu o partnerstwie, Beneficjent rozumiany jest jako Lider projektu.  
4 Należy rozumieć pełnomocnictwo wskazujące na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta. 
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1. W § 1 pkt. 10 Zobowiązania otrzymuje brzmienie: 

„rachunku bankowym Beneficjenta” należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy do 

obsługi Projektu, tj. dokonywania za jego pośrednictwem wszystkich przepływów finansowych 

związanych z realizacją Projektu: 

1. w przypadku refundacji wszystkie płatności będą dokonywane na rachunek bankowy nr 68 1020 

4027 0000 1402 0475 6666, prowadzony w banku Powszechna Kasa Oszcz ędno ści Bank Polski 

Spółka Akcyjna w Warszawie Regionalny Oddział Korpo racyjny w Poznaniu , 

- rachunek bankowy nr 67 1500 1461 1214 6004 7568 0000, prowadzony w banku Kredyt Bank 

Spółka Akcyjna Oddział w Koninie, (przeznaczony na dokonywanie wydatków), 

- rachunek bankowy nr 53 1090 1199 0000 0001 1623 6674, prowadzony w banku Bank Zachodni 

WBK S.A. z siedzib ą we Wrocławiu, Oddział w Koninie (przeznaczony na dokonywanie wydatków), 

2. w przypadku zaliczki wszystkie płatności będą dokonywane na rachunek bankowy nr 68 1020 4027 

0000 1402 0475 6666 prowadzony w banku Powszechna Kasa Oszcz ędno ści Bank Polski Spółka 

Akcyjna w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny  w Poznaniu , 

- rachunek bankowy nr 25 1500 1461 1214 6004 7555 0000, prowadzony w banku Kredyt Bank 

Spółka Akcyjna Oddział w Koninie (przeznaczony na dokonywanie wydatków), 

- rachunek bankowy nr 34 1090 1199 0000 0001 1623 6531, prowadzony w banku Bank Zachodni 

WBK S.A. z siedzib ą we Wrocławiu, Oddział w Koninie (przeznaczony na dokonywanie wydatków), 

2. W § 2 ust. 3 Zobowiązania otrzymuje brzmienie: 

„3. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 236 022,71 PLN (słownie: jeden milion dwie ście 

trzydzie ści sześć tysi ęcy dwadzie ścia dwa złote 71/100 ) 

       Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 1 178 885,38 PLN (słownie: jeden milion sto 

siedemdziesi ąt osiem tysi ęcy osiemset osiemdziesi ąt pięć złotych 38/100 ), w tym: 

1) dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 1 002 052,57 PLN (słownie: jeden milion dwa 

tysi ące pięćdziesi ąt dwa złote 57/100 ) i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych Projektu, w tym: 

a) środki z Funduszu 1 002 052,57 PLN (słownie: jeden milion dwa tysi ące pi ęćdziesi ąt dwa 

złote 57/100 ), co stanowi 100% kwoty dofinansowania, 

b) środki z budżetu państwa ………………...... PLN (słownie: 

……………………….……………………), co stanowi ………% kwoty dofinansowania; 

2) wkład własny w wysokości 176 832,81 PLN (słownie: sto siedemdziesi ąt sześć tysi ęcy 

osiemset trzydzie ści dwa złote 81/100 ).” 

3. W § 3 ust. 1  Zobowiązania otrzymuje brzmienie: 

„1. Okres realizacji Projektu ustala się na: 

1) rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: 04.04.2011 r.; 

2) rozpoczęcie finansowe realizacji Projektu: 06.04.2010 r.; 

3) zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 30.09.2011r.; 

4) zakończenie finansowe realizacji Projektu: 31.12.2011r.” 
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§ 2 

 

Zmianie ulegają wniosek o dofinansowanie (Załącznik nr 1), o którym mowa w § 2 ust. 1 

Zobowiązania oraz harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Projektu (Załącznik nr 2), o którym 

mowa w § 2 ust. 2 Zobowiązania stanowiące załączniki do niniejszego aneksu oraz dodaje się 

Załączniki nr 4, 6, 7 w brzmieniu stanowiącym Załączniki nr 3, 4, 5 do niniejszego aneksu. 

 

§ 3 

 

Pozostałe zapisy Zobowiązania pozostają bez zmian. 

 

§ 4 

 

 Integralną część Aneksu stanowią Załączniki:  

 

1) Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr III „Środowisko przyrodnicze” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, o numerze 

WND-RPWP.03.02.02-30-022/10 z dnia 05.10.2011r.; 

2) Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu z dnia 

28.09.2011r.; 

3) Załącznik nr 3 – Kopie umowy rachunku bankowego przeznaczonego do dokonywania 

wydatków w ramach przekazywanych refundacji; 

4) Załącznik nr 4 – Kopie umowy rachunku bankowego przeznaczonego do dokonywania 

wydatków w ramach przekazywanych zaliczek; 

5) Załącznik nr 5 - Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu 

Beneficjenta; 

 

§ 5 

 

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały. 

 

§ 6 

 

Niniejszy Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

                                     

 

 

………………………………………………….. 

(w imieniu  jednostki organizacyjnej 

Beneficjenta) 
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