
Uchwała Nr 1315/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego  zgłoszonego 

w ramach projektu kluczowego „Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie 

Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007-2013. 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy  

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

zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 1170/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 

października 2015 r. w sprawie przyjęcia XLIII części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych 

Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

§ 1 

 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projektowi  

Nr WND-RPWP.05.03.02-30-005/15 pn. „Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” złożonemu przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego. Dofinansowanie projektu wynosi 3 043 062,00 zł (trzy miliony czterdzieści trzy 

tysiące sześćdziesiąt dwa złote i zero groszy). 

 

§ 2 

 

Uchwała o wyborze wniosku o dofinansowanie, o którym 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. 

 

 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

     

  

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


Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 1315/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego  zgłoszonego 

w ramach projektu kluczowego „Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie 

Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007-2013. 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w ramach 

programu operacyjnego mogą być dofinansowane, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet 

Monitorujący, projekty indywidualne – o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazane 

przez Instytucję Zarządzającą. 

15 października 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 1170/2015  

w sprawie przyjęcia XLIII części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych  

dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt pn. „Zakup 

angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” 

został umieszczony w rzeczonym Wykazie.  

Projekt pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i skierowany został na etap oceny 

merytorycznej. 18 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie zespołu oceniającego Komisji Oceny 

Projektów, na którym pozytywnie oceniono projekt WND-RPWP.05.03.02-30-005/15 pn. „Zakup 

angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”. 

Projekt uzyskał 33,5 z 40 możliwych do uzyskania punktów, co stanowi 83,75% maksymalnej 

liczby punktów. Wartość dofinansowania projektu wynosi 3 043 062,00 zł. 

Realizacja projektu, przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych, 

dostosowania do wymogów obowiązujących przepisów prawnych i wymagań NFZ oraz rozszerzenia 

oferty świadczonych usług medycznych przez podmiot leczniczy objęty projektem.   

Poprawi się również komfort pacjentów objętych opieką medyczną w obszarze diagnostyki         

i leczenia. Doposażenie leszczyńskiego Szpitala w nowoczesny angiograf stacjonarny wraz                     

z wyposażeniem wpłynie na zwiększenie dostępności usług, a tym samym na skrócenie kolejki 

oczekujących na badanie. Nowoczesne urządzenie medyczne wyposażone będzie w najnowsze 

rozwiązania techniczne dzięki czemu możliwe stanie się świadczenie usług na najwyższym poziomie. 

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

uzasadnione. 

 

 
Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 

 


