
 

 

Uchwała Nr 1022/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 września 2015 roku 

 

w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie z listy rezerwowej projektów w ramach 

konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego  

i ekologicznego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 

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 (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 25 pkt. 1, art. 

26 ust. 1 pkt 4, art. 28 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30a ust. 2 ustawy z dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 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” ze zm., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się dofinansować 2 projekty ujęte na liście rezerwowej w Załączniku  

Nr 1 do Uchwały 51/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wniosków  

o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa 

bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”. 

 

§ 2 

Projekty, o których mowa w § 1 ujęto w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Postanawia się dokonać zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na Konkurs 17/III/2014 

w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” i ustalić 

alokację na poziomie 8,66 mln euro.  

 

§ 4 

Uchwała o wyborze wniosków do dofinansowania, o których mowa w § 1 zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (www.wrpo.wielkopolskie.pl) oraz na stronie internetowej 

Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” WRPO 

(www.wfosgw.poznan.pl).  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

    

 Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

            

     

 

 

 

 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wfosgw.poznan.pl/


 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr 1022/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 września 2015 roku 

 

w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie z listy rezerwowej projektów w ramach 

konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego  

i ekologicznego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

    

W związku z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, Instytucją Zarządzającą dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Natomiast 

zgodnie z art. 26 ust.1 pkt. 4 ww. ustawy Instytucja Zarządzająca odpowiada za wybór 

projektów, które będą dofinansowane w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

Na mocy Porozumienia zawartego w dniu 1 października 2007 r. między Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW), zmienionego aneksem z dnia 21 maja 

2009r., aneksem z dnia 19 kwietnia 2010r. oraz aneksem z dnia 12 grudnia 2013r.  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego powierzył część zadań związanych z realizacją 

Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” WFOŚiGW w Poznaniu, jako Instytucji 

Pośredniczącej dla ww. Priorytetu.  

Realizacja Konkursu Nr 17/III/2014 odbywa się na zasadach jednostopniowego 

rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym. Wybór projektów do dofinansowania 

następuje w drodze uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego.  

W związku z realokacją środków do Działania 3.6 oraz wzrostem kursu euro możliwe 

stało się podjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego decyzji o przyznaniu 

dofinansowania projektom od numeru 45 do 46 listy rezerwowej ujętej w załączniku Nr 1  

do Uchwały nr 51/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wniosków  

o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa 

bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”. 

Dodatkowo Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu 

alokacji w ramach Konkursu Nr 17/III/2014 i postanowił ustalić kwotę środków 

przeznaczonych na konkurs na poziomie 8,66 mln euro.  

W przypadku znaczącego spadku kursu euro i związanego z tym zmniejszenia 

dostępnej alokacji w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego  

i ekologicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 

dla projektów, o których mowa w §1 niniejszej uchwały dopuszcza się możliwość podpisania  

umów na kwotę niższą niż wskazana w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały  

z uwzględnieniem kolejności projektów określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

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

uzasadnione.  

                    

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 



 

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1022/2015  

z dnia 10 września 2015 roku. 

 

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr 17/III/2014 dla 

Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, 

realizowanego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”. 

 

 

 

Lp. 
Nr sprawy ogólnej 

Nr wn. w KSI 
SIMIK 

Beneficjent Tytuł projektu 

Wnioskowana  
kwota 

dofinansowania  
PLN 

45. 
4112/35/2014 

RPWP.03.06.06-
30-014/14 

Gmina Strzałkowo 
Aleja Prymasa 
Wyszyńskiego 6 
62-420 Strzałkowo 

Zakup samochodu 
ratowniczo gaśniczego 
typu ciężkiego 4x4 z 
wyposażeniem przez 
Gminę Strzałkowo 1 005 648,00 

46. 
 

4112/42/2014 
RPWP.03.06.06-

30-034/14 

Gmina Kwilcz 
ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 23 
64-420 Kwilcz 

Wsparcie techniczne 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gminie Kwilcz 
poprzez zakup 
samochodu ratowniczo-
gaśniczego wraz z 
wyposażeniem 600 000,00 

 

          

 

 

          
 


