
 Uchwała Nr 1404/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 grudnia 2015 roku 

w sprawie wyboru do dofinansowania indywidulanego projektu kluczowego Oddziału 

Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa 

Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap IV” 

zgłoszonego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. (WRPO) 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

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

1 pkt 4 ustawy, art. 28 ust. 1 pkt 1 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 1359/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2015 r.  

w sprawie przyjęcia XLVI części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 

Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

§ 1 

Postanawia się dofinansować ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze 

Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - 

etap IV” złożony przez Oddział Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława 

Taczaka w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.6 „Poprawa 

bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” WRPO. Dofinansowanie projektu 

wynosi 5 894 750,00 zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset 

pięćdziesiąt złotych).  

 

§ 2 

Uchwała o wyborze do dofinansowania projektu, o którym 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). 

§ 3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

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


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 14042015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 grudnia 2015 roku 

w sprawie wyboru do dofinansowania indywidulanego projektu kluczowego Oddziału 

Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa 

Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap IV” 

zgłoszonego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. (WRPO) 

 

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

w ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane, projekty indywidualne  

o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazane przez Instytucję 

Zarządzającą. 

1 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  

Nr 1359/2015 w sprawie przyjęcia XLVI części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych 

Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2007-2013. Projektem, który znalazł się na tej liście jest przedsięwzięcie pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa 

Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap IV”. 

Celem projektu jest rozbudowa systemu bezpieczeństwa środowiskowego  

i technologicznego w oparciu o KSRG na obszarze powiatów: czarnkowsko - 

trzcianeckiego, kaliskiego, konińskiego, tureckiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, 

złotowskiego poprzez zakup 7 samochodów ratowniczo-gaśniczych. 

 

Projekt uzyskał pozytywny wynik w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest  

w pełni uzasadnione. 
 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 


