
UCHWAŁA NR 272/XLII/2018 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

zmieniająca uchwalę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 
2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego 
w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 
przez Województwo Wielkopolskie 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 ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 
2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 -  2020

Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868 z późn. zm.), art. 220 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. W uchwale nr 152/XXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze 
Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez 
Województwo Wielkopolskie 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 ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania
2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 -  2020, zmienionej uchwałą nr 210/XXXIY/2017 
Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku, zmienia się paragraf 4, który 
otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wkład własny wniesiony przez Powiat Wrzesiński w ramach realizacji projektu 
stanowić będzie kwotę 343.937,52 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 
UCHWAŁY NR 272/XLH/2018 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

zmieniającej uchwalę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 
2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego 
w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 
przez Województwo Wielkopolskie 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 ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania
2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 -  2020

W toku realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych ( . . ujawniono 
wydatek niekwalifikowalny związany z częścią wynagrodzenia inżyniera kontraktu 
dotyczącego przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie 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.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


