
UCHWAŁA NR XXXVII /284 / 2017 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego 

na realizację zadania pt. "Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” wnioskowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Wągrowcu do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.            

z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 114 ust.1 pkt.3 i art.115 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn.zm.) Rada Powiatu 

Wągrowieckiego uchwala co następuje:  

§1. W uchwale nr XXVII/190/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2017 roku             

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pt. 

"Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej        

w Wągrowcu” wnioskowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu do współfinansowania 

ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020, wprowadza się następujące zmiany: 

1. §2 otrzymuje brzmienie: Wysokość wkładu własnego na realizację zadania pt. „Zakup 

wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej       

w Wągrowcu” w roku 2018 wynosi 104.575,04 zł, co stanowi 15 % wydatków 

kwalifikowanych dla określonego w § 1 projektu. 

2. §3 otrzymuje brzmienie: Środki finansowe, o których mowa w §2 zostaną zabezpieczone w 

budżecie Powiatu na rok 2018, pod warunkiem dofinansowania przedmiotowego projektu w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.  

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca  

                                                                                                                       Rady Powiatu Wągrowieckiego  

 

                                                                                                                          …………………………………………..  

                                                                                                                                 /Małgorzata Osuch/  

 



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR XXXVII /284 / 2017 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/190/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 

2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację 

zadania pt. "Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu” wnioskowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu do 

współfinansowania ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-2020 

W związku z otrzymaną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informacją o 

pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, uzyskaniu statusu projektu 

podstawowego oraz przyznaniu dofinansowania na podstawie pisma Ministerstwa Zdrowia 

Departament Funduszy Europejskich i e – Zdrowia znak pisma FZRR.9020.87.2017.ATK z dnia 

24.11.2017 roku, dla projektu pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” do uchwały nr XXVII/190/2017 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2017 roku wprowadzono stosowne zmiany wynikające z realizacji 

projektu w 2018 roku oraz zmiany kwoty wkładu własnego wynikającej z przeprowadzonego 

postępowania konkursowego. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

                                                                                                                              Przewodnicząca  

                                                                                                     Rady Powiatu Wągrowieckiego  

 

                                                                                                                      ……...………………………………….  

                                                                                                                          /Małgorzata Osuch/  

 

 


