
Uchwała Nr 949 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 sierpnia 2015 roku 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 435 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 

2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu  

pt. „Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów-Chełmno” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 

realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4  

i 5 oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1649 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 4570 / 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 

2014 r. w sprawie przyjęcia wzoru uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków 

realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanych w ramach Priorytetu II Działania 

2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, uchwały nr 410 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru wniosków  

o dofinansowanie dla Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi 

wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 29/II/2015) oraz uchwały nr 435 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, 

trybu i warunków realizacji projektu pt. „Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów-Chełmno” Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje. 

 

§ 1 
 
 
Zmienia się uchwałę nr 435 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie 

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Wzmocnienie drogi Nr 473 

Przybyłów-Chełmno” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II 

Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w odniesieniu  

do kwoty dofinansowania oraz załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku  

do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 



§ 2 

 

1. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej WRPO, określa szczegółowe 

zasady dofinansowania, tryb i warunki realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

pt. „Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów-Chełmno” – kwota dofinansowania projektu 2 297 088,45 PLN 

(słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 45/100), 

realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach Priorytetu II Działania 2.1 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.  

 

2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zobowiązuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  

do realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie z zapisami „Zobowiązania  

do realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”, stanowiącego załącznik nr 1 

do uchwały.  

 

§ 3 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

    

 

§ 4             

    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 949 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

   z dnia 20 sierpnia 2015 roku 

 
 

w sprawie: zmiany uchwały nr 435 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 

2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu  

pt. „Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów-Chełmno” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 

realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 

 

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

polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1649 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, określającego definicję i rolę 

instytucji zarządzającej dla programów operacyjnych, Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełni funkcję 

Instytucji Zarządzającej 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, jest Beneficjentem 

w ramach Programu i w związku z tym może realizować projekty własne. Projekty Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego umieszczone zostały w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych  

dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, jak również mogą być 

wybierane w trybie konkursowym. 

Projekt pt. „Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów-Chełmno”, przygotowany i złożony przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego, który realizowany jest przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, został 

pozytywnie oceniony, zgodnie z obowiązującymi procedurami i kryteriami w ramach WRPO i został wskazany 

przez Instytucję Zarządzającą WRPO do dofinansowania. Na tej podstawie Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu do dofinansowania, uchwałę określającą szczegółowe 

zasady dofinansowania, tryb i warunki realizacji projektu (stanowiącą decyzję o dofinansowaniu w rozumieniu 

art. 28 ust. 2 Ustawy) i podejmuje niniejszą uchwałę w związku z koniecznością zaktualizowania kwot w wyniku 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz 

zmianą wysokości wskaźników produktu i rezultatu projektu z uwagi na skrócenie odcinka drogi będącego 

przedmiotem niniejszej inwestycji o 400 m. 

W wyniku zakończonej procedury przetargowej całkowita wartość projektu uległa zmniejszeniu z kwoty 

3 900 000,00 PLN do kwoty 2 702 457,00 PLN, natomiast kwota dofinansowania – z kwoty 3 315 000,00 PLN 

do kwoty 2 297 088,45 PLN. 

 
 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
 


