
UCHWAŁA NR XXI/349/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 6 kwietnia  2020  r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu  

Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie. 

Na podstawie art. 11 ust.2 pkt 2, oraz art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt. 20 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienia przez Województwo Podkarpacie/ Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do realizacji 

projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie. 

2. Planowany termin realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r.  

3. Szacowana całkowita wartość projektu wynosi 11.764.704,00 zł (słownie: 

jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery 

złote 00/100), w tym koszt kwalifikowany 11.544.713,60 zł (słownie: jedenaście 

milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset trzynaście złotych 

60/100). Dofinansowanie (85,00% kosztów kwalifikowanych) ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe 

Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – 

9.813.006,56 zł (dziewięć milionów osiemset trzynaście tysięcy sześć złotych 

56/100).   

4. Szacowany wkład własny Województwa w wysokości 1.951.697,44 zł (słownie: 

jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 

siedem złotych 44/100) na realizację projektu będzie obejmował wydatki 

poniesione w 2019 r. w kwocie 6.121,50 zł (słownie: sześć tysięcy sto 

dwadzieścia jeden 50/100), w ramach przygotowania dokumentacji inicjującej 

nowe projekty z obszaru e-zdrowia oraz wydatki planowane do poniesienia 

w latach 2020-2022 zabezpieczone: 

a) w 2020 r. w kwocie 26.363,26 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy 

trzysta sześćdziesiąt trzy złote 26/100), w rezerwie na uzupełnienie 

wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie 

wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu 



państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe 

oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych 

realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych, na 

wydatki majątkowe. 

b) w 2021 r. w kwocie 1.265.844,58 zł (słownie: jeden milion dwieście 

sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 58/100) w 

ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2042 

na ewentualne, przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie;  

c) w 2022 w kwocie 653.368,10 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy 

tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 10/100) w ramach wydatków 

majątkowych zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2042 na ewentualne, 

przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie;  

5. Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podkarpackiego przez 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego oraz Departamentu Ochrony 

Zdrowia i Polityki Społecznej na potrzeby jednostek ochrony zdrowia, w tym 

jednostek opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd 

Województwa Podkarpackiego. 

6. Planowany projekt będzie stanowić kontynuację, rozszerzenie i uzupełnienie 

zrealizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 projektu Podkarpacki 

System Informacji Medycznej (PSIM). 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


