
Projekt 

UCHWAŁA NR   /    / 2018 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 30 maja 2018 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/190/2017 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 

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

2017 r. poz. 1868 ze zm.) 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 2018 r., poz. 160 ze zm.) Rada Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala co następuje:  

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

zmienionej uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXXVII/284/2017 z dnia 29 listopada 2017r.            

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 69.716,69 zł. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.  

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Rady Powiatu Wągrowieckiego  

                                                                                                                              ………………………………….  
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UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR   /    / 2018 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 30 maja 2018 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 opisie osi priorytetowych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

(a ściślej w osi priorytetowej IX- Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, pkt 22) 

znajduje się zapis zobowiązujący beneficjenta do posiadania minimum 5 proc. wkładu własnego 

liczonego od całości wydatków kwalifikowanych w ramach programu. Opis osi priorytetowych do 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wskazuje wprost, że w wypadku 

jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych (a do takich zalicza się beneficjent) 

środki na zapewnienie wkładu własnego muszą pochodzić ze środków własnych beneficjenta lub         z 

nieumorzonych pożyczek. Udzielona Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na mocy uchwały 

Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXVII/190/2017 z dnia 25.01.2017 r., zmienionej następnie uchwała 

Pady Powiatu Wągrowieckiego nr XXXVII/284/2017 z dnia 29.11.2017 r. dotacja pokrywała całość 

środków nieobjętych finansowaniem Unii Europejskiej (tj. 15 procent wydatków na całość zadania 

inwestycyjnego). W tej sytuacji koniecznym jest skorygowanie kwoty dotacji do sumy odpowiadającej 

10 proc. wydatków kwalifikowanych w tym projekcie, by pozostałą część wkładu własnego sfinansował 

samodzielnie beneficjent.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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