
 

Uchwała Nr 2254/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 maja 2020 r. 

 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie 

zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Optymalizacja energetyczna budynków 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” w ramach Działania 3.2 „Poprawa efektywności 

energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” znajdującego się w Wykazie Projektów 

Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2,  art. 37 

ust. 1, art. 38 ust. 2 i 3 oraz art. 48 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

818) oraz na podstawie uchwały nr 5940/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 października 

2018 r. w sprawie identyfikacji projektu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie pn. „Optymalizacja 

energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” jako projektu pozakonkursowego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

 

§ 1 

 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

projektowi Nr RPWP.03.02.01-30-0001/20 pn. „Optymalizacja energetyczna budynków 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” złożonemu przez Wojewódzki Szpital Zespolony  

w Lesznie. Dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 35 838 051,78 zł (trzydzieści pięć milionów 

osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy). 

 

§ 2 

 

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl 

oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wybór projektów może nastąpić  

w trybie pozakonkursowym, przy czym mogą być to w szczególności projekty o strategicznym 

znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu lub projekty dotyczące realizacji zadań 

publicznych. 5 października 2018 r. na mocy uchwały Nr 5940/2018 Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego dokonał identyfikacji przedmiotowego projektu.  

Na podstawie art. 48 ust. 5 rzeczonej ustawy właściwa instytucja wybiera do dofinansowania 

projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów albo spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał 

wymaganą liczbę punktów.  

Projekt pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i skierowany został na etap oceny 

merytorycznej. Zespół oceniający Komisji Oceny Projektów ocenił pozytywnie merytorycznie projekt 

Nr RPWP.03.02.01-30-0001/20 pn. “Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Lesznie”, który uzyskał 21 z 33 możliwych do uzyskania punktów, co stanowi   

63,64 % maksymalnej liczby punktów. Wartość dofinansowania projektu wynosi maksymalnie  

35 838 051,78 zł.  

Przedmiotem projektu jest optymalizacja energetyczna kompleksu obiektów Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Lesznie. Zakres prac w ramach projektu obejmuje m. in. ocieplenie ścian 

zewnętrznych, przyziemia i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę świetlików 

dachowych, modernizację wentylacji mechanicznej, układu c.w.u. (wraz z montażem pomp ciepła)  

i instalacji c.o., modernizację oświetlenia elektrycznego na energooszczędne LED, a także dostosowanie 

elewacji do koncepcji architektury. 

Celem projektu jest zmniejszenie poziomu energochłonności obiektów szpitalnych WSZ  

w Lesznie. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zmniejszy koszty zużycia energii cieplnej  

i energii elektrycznej, a przede wszystkim zredukuje emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłów  

do atmosfery. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest w pełni 

uzasadnione. 


