
Uchwała NR XLVIII/922/14

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 21 lipca 2014 r.

w  sprawie: potwierdzenia  przystąpienia  do  Projektu  pn.:  „Działania  energooszczędne  
w  budynkach  użyteczności  publicznej  na  terenie  województwa  wielkopolskiego” 
realizowanego w ramach Porozumienia, które zostało zawarte dla jego realizacji w ramach 
Programu  Priorytetowego  pn.  System  Zielonych  Inwestycji  (GIS  –  Green  Investment 
Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
 

Na  podstawie  art.  14  ust  1  pkt  8  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie 
województwa (Dz.  U.  z  2013 r.  poz 596 ze  zm.)  Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
uchwala co następuje:

  
§ 1

Potwierdza  się  przystąpienie  Województwa  Wielkopolskiego  do  Projektu  pn.:  „Działania 
energooszczędne  w  budynkach  użyteczności  publicznej  na  terenie  województwa 
wielkopolskiego”,  realizowanego  w  ramach  ogłoszonego  VI  Konkursu  Programu 
Priorytetowego NFOŚiGW – System Zielonych Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) 
System  zielonych  inwestycji  część  I)  Zarządzanie  energią  w  budynkach  użyteczności 
publicznej”  przyjętego  do  realizacji  Uchwałą  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  
NR  XLII/809/14  z  dnia  24  lutego  2014  r.  w  części  dotyczącej  zadania  polegającego  na 
wykonaniu termomodernizacji budynku w Poznaniu przy ul. Piekary 17.

§ 2
1. Akceptuje się przyjęcie Projektu, o którym mowa w § 1, do realizacji przez Województwo 

Wielkopolskie, w Porozumieniu z:
a) Miastem Gniezno (Partnerem Projektu); 
b) Ośrodkiem  Profilaktyki  i  Epidemiologii  Nowotworów  im.  Aliny  Pieńkowskiej  

Sp. z o.o. (Partnerem Projektu),
c) Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych (Partnerem Projektu).

2. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Województwo Wielkopolskie roli Lidera Projektu, 
o którym mowa w § 1 dla podjęcia działań zmierzających do pozyskania dofinansowania 
w formie dotacji i pożyczki na realizację ww. Projektu oraz złożenie przez Województwo 
Wielkopolskie  wniosku  o  dotację  (łączny  wniosek  dla  Lidera  i  Partnerów,  o  których 
mowa w pkt. 1) i pożyczkę (łączny wniosek dla Partnerów Projektu, o których mowa  
w  ust  1)  w  Narodowym  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  
w Warszawie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do  uchwały  w  sprawie  potwierdzenia  przystąpienia  do  Projektu  pn.:  „Działania 
energooszczędne  w  budynkach  użyteczności  publicznej  na  terenie  województwa 
wielkopolskiego”  realizowanego  w  ramach  Porozumienia,  które  zostało  zawarte  dla  jego 
realizacji w ramach Programu Priorytetowego pn. System Zielonych Inwestycji (GIS – Green 
Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Projekt  pn:  „Działania  energooszczędne  w  budynkach  użyteczności  publicznej  na 
terenie  województwa  wielkopolskiego”  finansowany  będzie  w  ramach  Programu 
Priorytetowego NFOŚiGW -System Zielonych Inwestycji  (GIS-Green Investment Scheme) 
część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. 

W  zakresie  objętym  projektem  realizowane  będzie  m.in.  zadanie  polegające  na 
termomodernizacji budynku znajdującego się w Poznaniu przy ul. Piekary 17, miasto Poznań, 
Województwo Wielkopolskie. 

Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Warszawie  wyrażonym  w  piśmie  znak  NF/DAB/GIS/BS/13763/2014  ZPO  
z dnia 5 czerwca 2014 r. dla otrzymania dofinansowania konieczne jest „upoważnienie dla 
organu  wykonawczego  jednostki  samorządu  terytorialnego  do  złożenia  wniosku  
o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu”.

Regulamin  VI  Konkursu  Programu  Priorytetowego  NFOŚiGW  –  System  Zielonych 
Inwestycji  (GIS-Green  Investment  Scheme)  część  1)  Zarządzanie  energią  w  budynkach 
użyteczności  publicznej dopuszcza  projekty  grupowe  realizowane  wspólnie  przez  kilka 
podmiotów  na  podstawie  zawartego  Porozumienia  określającego  zadania  Lidera  oraz 
Partnerów projektu grupowego, przy czym wniosek o udzielenie dofinansowania w formie 
dotacji  oraz  pożyczki  będzie  mogło  złożyć  wyłącznie  Województwo  Wielkopolskie  jako 
Lider, który upoważniony jest do zawarcia umowy dotacji. 

Realizując  postulat  Regulaminu  VI  Konkursu  w  dniu  30  stycznia  2014  r.  pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim a trzema Partnerami tj::

1.  Miastem Gniezno;
2. Ośrodkiem Profilaktyki  i  Epidemiologii  Nowotworów im.  Aliny Pieńkowskiej  

Sp. z o.o., w Poznaniu;
3. Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznym Usług Medycznych w Poznaniu;

zostało zawarte Porozumienie, w którym uzgodniono wzajemne obowiązki spoczywające na 
każdej ze stron Porozumienia.

Uchwałą nr XLII/809/14 z dnia 24 lutego 2014 r.  Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
zaakceptował wykonanie termomodernizacji  i podjął decyzję w sprawie realizacji Projektu 
pn.  „Działania  energooszczędne  w  budynkach  użyteczności  publicznej  na  terenie 
województwa  wielkopolskiego”  w  części  dotyczącej  zadania  polegającego  na  wykonaniu 
termomodernizacji budynku w Poznaniu przy ul. Piekary 17 a Uchwałą nr XLV/866/14 z dnia 
26 maja 2014 r. ujął ww. zadanie w „Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego” oraz w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich”.

Zgodnie z Programem Priorytetowym: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment 
Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej oraz zasadami 
ponoszenia kosztów kwalifikowanych przez Partnerów w ramach umowy o dofinansowanie 



w  formie  pożyczki  i  dotacji  za  całość  realizacji  rzeczowej  i  finansowej  przedsięwzięcia 
odpowiada Województwo Wielkopolskie jako lider projektu.
Partnerzy  na  podstawie  i  w  zakresie  wyznaczonym  umową  o  dofinansowanie  w  formie 
pożyczki  pozostają  odpowiedzialni  za  prawidłowość  rzeczowej  i  finansowej  realizacji 
przedsięwzięcia  i  odpowiadają  przed  NFOŚiGW  za  prawidłowość  ponoszonych  kosztów 
kwalifikowanych oraz pozostają odpowiedzialni za zapewnienie trwałości przedsięwzięcia.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


