
Uchwała Nr 3950/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z 29 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Sytkowi, Członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 

pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego czynności w związku  

z Umową o finansowanie Instrumentu Finansowego o numerze: RPWP.03.02.02-30-0001/16-00  

oraz Umową o finansowanie Instrumentu Finansowego o numerze RPWP.09.02.03-30-0001/16-00 

zawartymi 28 listopada 2016 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486, z późn. zm.),  

art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, 

z późn. zm.), Uchwały nr 2930/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2016 

r. w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego w ramach Osi 

Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz wyrażenia zgody na jej 

podpisanie pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, 

a także na podstawie Uchwały nr 2932/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

25 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o Finansowanie Instrumentu 

Finansowego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania  

9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, 

Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych  

i powojskowych – instrumenty finansowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§1 

 

Udziela się Panu Maciejowi Sytkowi, Członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 

pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego czynności związanych  

z funkcjonowaniem Rady Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych utworzonej na mocy Umowy  

o finansowanie Instrumentu Finansowego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 

„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.2 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 Numer: RPWP.03.02.02-30-0001/16-00 oraz Umowy o finansowanie 

Instrumentu Finansowego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, 

Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych  

i powojskowych”, Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Numer: RPWP.09.02.03-30-0001/16-00. 

 

 

 



§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Panu Maciejowi Sytkowi — Członkowi Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 
  



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 3950/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z 29 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Sytkowi, Członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 

pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego czynności w związku  

z Umową o finansowanie Instrumentu Finansowego o numerze: RPWP.03.02.02-30-0001/16-00  

oraz Umową o finansowanie Instrumentu Finansowego o numerze RPWP.09.02.03-30-0001/16-00 

zawartymi 28 listopada 2016 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego jest instytucją zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

28 listopada 2016 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego 

zawarta została Umowa o finansowanie Instrumentu Finansowego w ramach Osi Priorytetowej 3 

„Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym  

i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Numer: RPWP.03.02.02-

30-0001/16-00 oraz Umowa o finansowanie Instrumentu Finansowego w ramach Osi Priorytetowej 9 

„Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 

wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, 

terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Numer: RPWP.09.02.03-30-0001/16-00 

(Umowy o finansowanie). 

Umowy o finansowanie przewidują powołanie Rady Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych,  

do zadań której należy monitorowanie i nadzorowanie realizacji Strategii Inwestycyjnych w zakresie  

i obszarze wynikającym z tych Umów. 

Udzielenie upoważnienia Panu Maciejowi Sytkowi, Członkowi Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, do podejmowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego czynności związanych 

z funkcjonowaniem Rady Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych ma na celu usprawnienie jej 

działalności, a tym samym zapewnienie prawidłowej realizacji Umów o finansowanie.  

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały. 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 


