
UCHWAŁA NR 210/XXXIV/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 10 sierpnia 2017 roku

zmieniająca uchwałę 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 2016 poz. 814 z późn. zm.), art. 220 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 
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, dokonuje się następujących zmian:

1) Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze 
Partnera Finansującego do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 - 
2019 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.”

2) Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Projekt realizowany będzie przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie 
z Województwem Wielkopolskim, jako Partnerem Wiodącym oraz innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami leczniczymi z obszaru 
woj ewództwa wielkopolskiego. ”



3) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Wkład własny wniesiony przez Powiat Wrzesiński w ramach realizacji projektu 
stanowić będzie kwotę 343.701,20 zł.”

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie 

do uchwały nr 210/XXXIV/2017 

Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku

Uchwałą nr 152/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego 
wyraziła zgodę 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.

Projekt polega na dostarczeniu regionalnych usług dla pacjentów województwa 
wielkopolskiego w postaci e-Rejestracji i e-Dokumentacji. Usługa e-Dokumentacja 
realizować będzie zadania gromadzenia, wymiany i udostępniania pacjentowi EDM. 
Udostępnianie realizowane będzie zarówno dla pacjenta jak i podmiotu realizującego 
działalność leczniczą. Dzięki usłudze e-Rejestracji pacjent będzie miał możliwość rejestracji 
w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w różnych placówkach z wykorzystaniem 
jednego, spójnego portalu dostępnego z sieci Internet.

W związku z powyższym przedmiot projektu obejmuje wyposażenie podmiotów 
leczniczych podległych Województwu Wielkopolskiemu oraz podmiotów leczniczych 
prowadzonych przez Powiaty w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia EDM 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu 
przekazywania danych elektronicznych do SIM i tworzących się Platform P oraz 
stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie 
i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu. Niezbędna 
infrastruktura obejmuje urządzenia aktywne, urządzenia pasywne, oprogramowanie oraz 
inne nakłady inwestycyjne, które mogą być uznane jako koszty kwalifikowalne 
w WRPO 2014+, których poniesienie jest konieczne do zrealizowania celów projektu.

Projekt realizowany będzie w ramach Szerokiego Partnerstwa, rozumianego jako 
zespół partnerstw zawartych pomiędzy Partnerem Wiodącym (Województwem 
Wielkopolskim, we wstępnych umowach partnerstwa zwanym Liderem Projektu) 
a poszczególnymi Partnerami (podmiotami leczniczymi) i Partnerami Finansującymi 
(podmiotami będącymi założycielami lub organami prowadzącymi lub w inny sposób 
odpowiadającymi za działalność podmiotu leczniczego), na podstawie odrębnych umów.

Okres realizacji projektu planowano na lata 2017-2018 i szacowano koszt jego 
realizacji na kwotę 75 min zł, z czego 85% kosztów kwalifikowanych obejmować miało 
dofinansowanie natomiast 15% stanowił wkład własny wnoszony przez Partnerów 
projektu, w tym przez Powiat Wrzesiński w kwocie 330.883,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia Prac Przygotowawczych polegających na ustaleniu 
składu Szerokiego Partnerstwa, założeń projektu, ustalenia potrzeb Partnerów w zakresie



infrastruktury informatycznej i oszacowania jej wartości, wzrosła całkowita wartość 
projektu do kwoty 93.882.351,00 zł. Tym samym wkład wniesiony przez Powiat 
Wrzesiński również uległ zwiększeniu i wynosić będzie 343.701,20 zł.

Wydłużony został także okres realizacji projektu na lata 2017-2019.
Ostateczna wartość projektu, a tym samym ostateczny poziom dofinansowania, 

ustalony zostanie po zrealizowaniu wszystkich zamówień objętych projektem, które 
przeprowadzane będą zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz 
obowiązującymi przepisami prawa.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały zmieniającej jest zasadne.


