
 

 

Uchwała Nr 1450/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

 

 

 

w sprawie: zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Poznania pn. „Przebudowa ulic 

Marcelińskiej, Wałbrzyskiej i Ptasiej w Poznaniu” wybranego do dofinansowania w ramach Działania 

2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi 

wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 27/II/2014). 

 

 

 
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 (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 698/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2007 r.  

w sprawie przyjęcia „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” ze zmianami, 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

 

§ 1 

 

Ustala się wysokość dofinansowania dla projektu Miasta Poznania pn. „Przebudowa ulic 

Marcelińskiej, Wałbrzyskiej i Ptasiej w Poznaniu” o nr WND-RPWP.02.02.01-30-001/14 w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na kwotę  

maksymalnie 10 612 623,65 zł (dziesięć milionów sześćset dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia 

trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy).   

 

§ 2 

 

Skorygowana kwota dofinansowania projektu została przedstawiona w Załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3 

 

Kwota wymieniona w § 1. może ulec zmianie w zależności od fluktuacji kursu walut do kwoty  

nieprzekraczającej maksymalnego procentowego poziomu dofinansowania projektów z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, ustalonego dla konkursu Nr 27/II/2014. 

 

§ 4 

 

Uchwała o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektu, o którym mowa w § 1. zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 (www.wrpo.wielkopolskie.pl). 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         
         

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

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


 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1450/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

 

 

 

w sprawie: zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Poznania pn. „Przebudowa ulic 

Marcelińskiej, Wałbrzyskiej i Ptasiej w Poznaniu” wybranego do dofinansowania w ramach Działania 

2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi 

wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 27/II/2014). 

 

 

Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucją 

Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

Zgodnie natomiast z art. 26 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy Instytucja Zarządzająca odpowiada 

za wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. 

 Realizacja Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu 

drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 odbyła się na zasadach 

jednostopniowego rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym.  

21 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5356/2014 

w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.2 „Poprawa dostępności  

do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach 

powiatu, powiatowe i gminne)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2007-2013 (konkurs Nr 27/II/2014). Jednym z projektów wybranych do dofinansowania było 

przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulic Marcelińskiej, Wałbrzyskiej i Ptasiej w Poznaniu” 

zrealizowane przez Miasto  Poznań. 

Alokacja dla Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego 

układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” 

dostępna na dzień przyjęcia ww. uchwały nie pozwalała na przyznanie Beneficjentowi dofinansowania 

w pełnej wysokości, tj. 80% kosztów kwalifikowalnych. Uchwałą nr 5356/2014 z dnia 21 listopada 

2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013 projektowi złożonemu przez Miasto Poznań o nr WND-RPWP.02.02.01-30-001/14 

w kwocie 5 306 311,82 zł, co stanowiło 40% kosztów kwalifikowalnych projektu. Jednocześnie 

zaznaczono, że ostateczna kwota dofinansowania będzie uzależniona od dostępności środków  

w Działaniu 2.2 i możliwe będzie zwiększenie jej do pierwotnie wnioskowanego poziomu na 

kolejnych etapach procedowania.     

Obecnie, w związku z dostępnymi środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w Działaniu 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego 

(drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” powstała możliwość 

dofinansowania przedmiotowego projektu w wysokości nieprzekraczającej 80% kosztów 

kwalifikowalnych projektu.  

Mając na uwadze powyższe i uwzględniając zapisy uchwały nr 5356/2014 z 21 listopada  

2014 r. dające możliwość zmiany intensywności wsparcia dla przedmiotowego projektu, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego podejmuje decyzję o zwiększeniu poziomu dofinansowania do 

wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych, kwota dofinansowania będzie wynosić maksymalnie 

10 612 623,65 zł.  

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

uzasadnione.    

 
 
 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 
 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 1450/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. 

 
 
 

 

Kwoty projektu przed korektą 
 

 

Lp. Działanie Beneficjent Tytuł projektu 
Poziom 

dofinansowania 

Całkowita  

wartość projektu 

 

Maksymalna  

kwota 

dofinansowania  

 

1. 2.2 Schemat I Miasto Poznań 
„Przebudowa ulic Marcelińskiej, 

Wałbrzyskiej i Ptasiej w Poznaniu” 
40,00% 20 190 728,14 zł  5 306 311,82 zł 

 
 
 
 

Kwoty projektu po zmianie 
 

 
 

Lp. Działanie Beneficjent Tytuł projektu 
Poziom 

dofinansowania 

Całkowita  

wartość projektu 

 

Maksymalna  

kwota 

dofinansowania  

 

 

1. 2.2 Schemat I Miasto Poznań 
„Przebudowa ulic Marcelińskiej, 

Wałbrzyskiej i Ptasiej w Poznaniu” 
80,00% 20 190 728,14 zł  10 612 623,65 zł 

 


