
 

Uchwała nr 1045 / 2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 września 2015 r. 

 

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Sytkowi – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do zwarcia umów ustanowienia hipoteki 

 

 

Na podstawie art. 57 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie województwa 

(Dz. U.  z 2013r. poz. 596 ze zm.) w związku z art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z  2014 r. poz. 1649 ze 

zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje :  

 

§ 1 

Upoważnia się Macieja Sytka Zastępcę Dyrektora  Departamentu Wdrażania Programu 

Regionalnego  do zawarcia w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pełniącego 

funkcję Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 

lata 2007 – 2013, a działającego w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego umowy 

o ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości stanowiącej własność spółki MDM 

Capital Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu, celem 

zabezpieczenia ewentualnych przyszłych roszczeń Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013, w związku z realizacją umowy 

o dofinansowanie projektu pt. „Budowa Centrum Biznesu Rawicz”, numer UDA-

RPWP.01.04.01-30-011/13-00, zawartej 17 stycznia 2014 r. pomiędzy Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego a MDM Capital Finanse Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu (63-900), ul. Scherwentkego 1A, zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 

0000476515.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 



Uzasadnienie   

do Uchwały nr 1045 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 września 2015 r. 

 

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Sytkowi – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do zwarcia umów ustanowienia hipoteki 

 

            

 

Beneficjent spółka MDM Capital Finanse sp. z o. o. z siedzibą w Rawiczu na postawie 

umowy z 17 stycznia 2015 r. o dofinansowanie projektu pt. „Budowa centrum biznesu 

Rawicz” (umowa nr UDA-RPWP.01.04.01-30-011/13-00) zobowiązana była zakończyć 

projekt polegający na stworzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości w Rawiczu w terminie 

do 30 czerwca 2015 r. Wartość całkowita projektu to 5 906 706,00 zł, całkowite wydatki 

kwalifikowalne to 3 515 877,69 zł, a wysokość dofinansowania projektu wynosi 2 109 526,61 

zł (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie). 

Pismem z 23 czerwca 2015 r. Beneficjent wystąpił o przesunięcie terminu zakończenia 

rzeczowo-finansowej realizacji projektu do 30 października 2015 r., na co Instytucja 

Zarządzająca WRPO wyraziła zgodę pod warunkiem rozliczenia projektu w formie 

jednorazowej refundacji po zakończeniu realizacji projektu. Mimo powyższego Beneficjent 

wystąpił z wnioskiem o płatność pośrednią. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca 

WRPO wyraziła zgodę na przekazywanie dofinansowania w formie płatności pośrednich pod 

warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, 

tj. ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Beneficjenta, co stanowi 

rozwiązanie alternatywne dla wyłączenia płatności pośrednich jako właściwego 

zabezpieczenia interesów Instytucji Zarządzającej WRPO. Beneficjent potwierdził, 

iż we wskazanym terminie zakończy projekt oraz zobowiązuje się do ustanowienia hipoteki 

przed otrzymaniem płatności pośredniej. 

Do zawarcia umów o ustanowienie hipoteki umownej konieczne jest pełnomocnictwo 

udzielone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego działający jako Instytucja 

Zarządzająca WRPO na lata 2007-2013. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 


