
Uchwała Nr  1279/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 listopada 2011 r. 
 
 

w sprawie: wyboru dwóch projektów z listy rezerwowej do dofinansowania dla Działania 2.2. 
„Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie 
w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, Schemat II „Drogi w granicach 
administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  (konkurs Nr 11/II/2010). 

 
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 Wielkopolskiego podejmuje decyzję o wyborze z listy rezerwowej  

do dofinansowania dla Działania 2.2. „ Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego 
układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, 
Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na 
obszarach wiejskich” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 (konkurs Nr 11/II/2010) następujących projektów: 

1) WND-RPWP.02.02.02-30-107/10 pod nazwą „Przebudowa i budowa drogi powiatowej  
nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189” 
złożonemu przez Powiat Złotowski. Dofinansowanie projektu wynosi 5 893 284,57 złotych 
(pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote  
i pięćdziesiąt siedem groszy). 

2) WND-RPWP.02.02.02-30-081/10 pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 2722P i 2748P 
na odcinku Sątopy – Cicha Góra – Boruja Kościelna” złożonemu przez Powiat Nowotomyski. 
Dofinansowanie projektu wynosi 2 424 573,68  złotych (dwa miliony czterysta dwadzieścia 
cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy). 

 
§ 2 

Uchwała o wyborze projektów z listy rezerwowej 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 1279/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 10 listopada 2011 r. 

 

 
w sprawie: wyboru dwóch projektów z listy rezerwowej do dofinansowania dla Działania 2.2. 
„Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie 
w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, Schemat II „Drogi w granicach 
administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  (konkurs Nr 11/II/2010). 

 

 
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 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu 
drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, Schemat II 
„Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach 
wiejskich” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
odbywa się na zasadach jednostopniowego rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym. 

W związku ze wzrostem kursu euro oraz oszczędnościami poprzetargowymi w Działaniu 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje decyzję o wyborze do dofinansowania projektów  
z listy rezerwowej umieszczonych w uchwale Nr 4742/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. złożonych 
przez: 

1) Powiat Złotowski,  dla którego maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi  
5 893 284,57 złotych,  

2) Powiat Nowotomyski, dla którego maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi  
2 424 573,68  złotych. 
Łączna kwota dofinansowania projektów wybranych wynosi 8 317 858,25 złotych.  
Ze względu na występowanie różnic kursowych Instytucja Zarządzająca zastrzega, że umowy 

o dofinansowanie zostaną podpisane wyłącznie w sytuacji, gdy w ramach limitu kontraktacji dla 
danego Działania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
znajdować się będą wystarczające środki finansowe.  
 Wybór projektów do dofinansowania ujętych na liście rezerwowej następuje 
w drodze uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym uprawnionym 
jest podjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie wyboru dwóch 
projektów z listy rezerwowej do dofinansowania dla Działania 2.2. „Poprawa dostępności do 
regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach 
powiatu, powiatowe i gminne)”, Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 
tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013  (konkurs Nr 11/II/2010). 

 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 


