
UCHWAŁA NR 273/XLII/2018 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 
8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego 
na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie 
środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny 
i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie 
środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 
leczniczymi samorządu województwa”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust.2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017, poz. 1868 z późn. zm.) 
w nawiązaniu do uchwały nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 
2016 r., zmienionej uchwałą nr 210/XXXIV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 
10 sierpnia 2017 r., zmienionej uchwałą nr 272/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 
26 kwietnia 2018r. uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. 
w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu 
elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska 
informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny 
i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie 
środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i rjiiejskich podmiotów 
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 
leczniczymi samorządu województwa” zmienia się paragraf 2 ust. 3, który otrzymuje 
brzmienie:

„3. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, wspófinansowane będzie przez Powiat 
Wrzesiński w kwocie 343.937,52 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące 
dziewięćset trzydzieści siedem 52/100 złotych), przy czym zasady ustalenia niniej szych 
kosztów, jak i inne zasady realizacji Projektu szczegółowo określone zostały w umowie 
partnerstwa na rzecz realizacji projektu zawartej dnia 23 sierpnia 2017 roku pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim, Powiatem Wrzesińskim oraz Szpitalem Powiatowym 
we Wrześni Sp. z o. o.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 
UCHWAŁY NR 273/XLII/2018 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniającej uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 
8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego 
na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie 
środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny 
i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie 
środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 
leczniczymi samorządu województwa”

W toku realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych (...), ujawniono 
wydatek niekwalifikowalny związany z częścią wynagrodzenia inżyniera kontraktu związaną 
z przeprowadzeniem zaplanowanych zamówień publicznych, na które Partner Wiodący nie 
może wystąpić o dofinansowanie. Zgodnie z zasadami przyjętymi w zawartej umowie 
partnerstwa, koszt został podzielony równo między wszystkich partnerów. W związku 
z powyższym zwiększa się wkład własny powiatu wrzesińskiego o kwotę 236,32 zł, w tym 
w roku 2018 o kwotę 220,47 zł, w roku 2019 -  15,85 zł.

W związku ze zmianą ogólnego kosztu projektu przypadającego dla powiatu 
wrzesińskiego konieczna jest zmiana niniejszej uchwały w zakresie dotyczącym wartości 
projektu.


