
Uchwała nr 3167 / 2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 5787/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków 

realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku  

od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473” Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Działania  

5.1 Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 - 2020 ze zmianami. 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 3 oraz art. 52 ust.1 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 2020 r., poz. 818) w związku z §17 ust. 6 Zobowiązania  

nr RPWP.05.01.01-30-0003/18-00 do realizacji Projektu Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego w ramach Osi Priorytetowej 5 „Transport”, Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa 

regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych  

(drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, 

których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały 

nr 5787/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie 

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania  

z DW 473” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach  

Osi Priorytetowej 5 Działania 5.1 Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 - 2020 ze zmianami, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje. 

§ 1 
 

Uchyla się Uchwałę nr 5787/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 

2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu  

pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P  

w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473” Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Działania 5.1 Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 ze zmianami. 

 
 
 
 
 



§ 2 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  

i Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały nr 3167 / 2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 5787/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków 

realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku  

od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473” Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Działania  

5.1 Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 - 2020 ze zmianami. 

 

Na podstawie art. 2 ust. 11 oraz art. 9 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 2020 r., poz. 818), zwanej dalej Ustawą, określających definicję i rolę 

instytucji zarządzającej dla programów operacyjnych, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy do zadań instytucji 

zarządzającej należy w szczególności zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie 

projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu. Zgodnie z zapisami 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego działając poprzez swoje jednostki organizacyjne, jest 

Beneficjentem w ramach Programu i w związku z tym może realizować projekty własne. 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – jednostka realizująca projekt  

pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P  

w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473”, pismem z 22 grudnia 2020 r.,  

sygn. WZDW.WP.0702.36.5.2018/2020 WZDW.WP.0702.1.8.2018/2020 poinformował,  

że z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, to jest z uwagi na nieukończenie przez 

wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej dla realizowanej w formule „zaprojektuj  

i wybuduj” inwestycji, nieuzyskanie wymaganej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej w terminie umownym skutkującymi opóźnieniem w realizacji zadania, pismem  

z 29 września 2020 r. odstąpił od umowy z wykonawcą i zawnioskował o uchylenie Uchwały  

nr 5787/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie 

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania  

z DW 473” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach  

Osi Priorytetowej 5 Działania 5.1 Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu 



Operacyjnego na lata 2014 - 2020 ze zmianami w trybie określonym w §17 ust. 6 Zobowiązania 

nr RPWP.05.01.01-30-0003/18-00 do realizacji Projektu Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego w ramach w ramach Osi Priorytetowej 5 „Transport”, Działania  

5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu 

powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów 

Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

stanowiącego załącznik do ww. Uchwały. 

§17 ust. 6 Zobowiązania stanowi, iż Uchwała może zostać uchylona przez Instytucję 

Zarządzającą WRPO 2014+ na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane 

dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi  

od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą 

WRPO 2014+, na rachunek bankowy przez nią wskazany. Ze względu na fakt, iż dla projektu 

nie zostało wypłacone żadne dofinansowanie, a zatem nie zaistniał obowiązek zwrotu środków 

przez Beneficjenta, podjęcie niniejszej Uchwały jest możliwe i w pełni uzasadnione.    

Uchylenie niniejszej Uchwały nie powoduje zwolnienia Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu z obowiązków archiwizowania i udostępniania dokumentacji 

związanej z realizacją projektu, zgodnie z §14 Zobowiązania. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 

 

 


