
UCHWAŁA Nr 209 / 4250 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 13 października 2020r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 146/3269/20  
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji  
Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie  

pn. „Zakup ambulansu z wyposażeniem specjalistycznym  
dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 1 i 3, art. 70 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 t.j.), art. 55 ust. 1  

pkt. 4 i art. 114 ust. 1 pkt. 4, art. 115 ust. 3 i art. 116 ustawy z dnia 15 kwietnia  

2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.)  

oraz Uchwały Nr XVII/268/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok  

z późn. zm., 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale Nr 146/3269/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup 

ambulansu z wyposażeniem specjalistycznym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Rzeszowie” wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 1 kwotę „1.000.000.00 zł (słownie: „jeden milion złotych)” zastępuje się 

kwotą „908.954,50 zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy dziewięćset 

pięćdziesiąt cztery złote 50/100)”. 

2) W umowie stanowiącej załącznik do uchwały wprowadza się zmiany o treści  

jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia  

i Polityki Społecznej. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 
Podpisał:  
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch 



 
 

Załącznik do Uchwały Nr 209/4250/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 13 października 2020r.   

   

ANEKS  Nr 1 

 

zawarty dnia …………………....................  2020 r. w Rzeszowie  

 

do umowy Nr OZ-I. 39/20 z dnia 25 kwietnia 2020 r. 

Strony umowy: 

Województwo Podkarpackie reprezentowane przez: 

………………………………………. – …………………………………………….………, 

……………………………………….. – …………………………………………………….. 

zwane dalej Dotującym,  

i Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 

reprezentowana przez: 

……………………………………..  –  ………………………….…………………….... 

zwana dalej Dotowanym,  

zgodnie postanawiają co następuje: 

 

 

§ 1 

W umowie Nr OZ-I. 39/20 zawartej dnia 25 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 1 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: 

„1. Dotujący przyznaje Dotowanemu dotację celową w wysokości 908.954,50 zł (słownie: 

dziewięćset osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 50/100)”  

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup ambulansu z wyposażeniem specjalistycznym 

dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”. 

 

2) § 2 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie: 

„2. Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2020 wynosi 908.954,50 zł.” 

 

3) § 2 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie: 

„3. Zadanie będzie realizowane z wykorzystaniem środków budżetu państwa w ramach 

systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wysokość dofinansowania z budżetu 

państwa  wyniesie nie więcej niż  908.954,50 zł.” 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

 

 


