
Uchwała Nr 1869/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 
 

w sprawie: zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii  

i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów pn. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu 

ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży 

wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii  

i Janusza Zeylandów” 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 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 ze zm.), 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 2016 r. poz. 383) oraz na podstawie Uchwały Nr 4056/2013 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia XXV części Indykatywnego 

Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2007-2013 (zmienionej Uchwałą nr 4229/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2014 r.), Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

§ 1 

 

Ustala się wysokość dofinansowania dla projektu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii  

i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów pn. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu 

ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży 

wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii  

i Janusza Zeylandów” nr WND-RPWP.05.03.02-30-001/14 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 maksymalnie na kwotę 4 988 397,15 zł (cztery miliony 

dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i piętnaście groszy).    

 

§ 2 

 

Kwota wymieniona w § 1. może ulec zmianie, a jej wysokość jest w szczególności uzależniona  

od dostępnej alokacji i fluktuacji kursu walut. Kwota ta nie może przekraczać maksymalnego 

procentowego poziomu dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz środków budżetu państwa, określonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 

Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   

 

§ 3 

 

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). 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



  

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 1869/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 

 

w sprawie: zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii  

i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów pn. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu 

ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży 

wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii  

i Janusza Zeylandów” 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. 

W dniu 21 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  

Nr 4056/2013 w sprawie przyjęcia XXV części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 

Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  

Projektem, który znalazł się w XXV części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych 

Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2007-2013 było przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony 

zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego  

w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza 

Zeylandów”. 

W dniu 20 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 4378/2014 

podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektu złożonego przez Wielkopolskie Centrum 

Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów. Z uwagi na ograniczoną ilość 

środków Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów 

uzyskało dotację w niepełnej wysokości możliwej do uzyskania kwoty.  

Obecnie, w związku z dostępnymi środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

w Działaniu 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”  

oraz wolnymi środkami budżetu państwa powstała możliwość zwiększenia dofinansowania dla 

przedmiotowego projektu w wysokości nieprzekraczającej 99% aktualnych kosztów kwalifikowalnych 

projektu i wynosi maksymalnie 4 988 397,15 zł. 

Wskazana kwota może ulec zmianie w szczególności w zależności od dostępnej alokacji  

i fluktuacji kursu walut. 

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

uzasadnione. 

 
 

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

  


