
UCHWAŁA Nr 221 / 4388 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 10 listopada 2020r. 

  
w sprawie ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia  

środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego 
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 2019 rok. 

  
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 t.j.) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia  

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

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Ustala się warunki przekazania oraz rozliczenia środków finansowych  

dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 10.000.000 zł 

(słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie 

ujemnego wyniku finansowego za 2019 rok, zgodnie z porozumieniem, którego projekt 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia   

i Polityki Społecznej. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  

  

  

 Podpisał: 

Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl  

 

  

  

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr 221/4388/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 10 listopada 2020r.   
 

Porozumienie Nr OZ- I.52/20 
  

zawarte w dniu …………………………..……………2020  r. w Rzeszowie pomiędzy: 
  

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez: 
Pana Piotra Pilcha – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, 
Pana Stanisława Kruczka – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego, 
zwanym dalej „Województwem” 
a Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 
reprezentowanym przez: 
Panią Barbarę Stawarz – Dyrektora Szpitala 
zwanym dalej „Szpitalem” 
  

Działając na podstawie: 

1.  Art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.   

z 2020 poz. 295 z późn. zm.), 

2. Uchwały Nr …………...… Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia 

środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku 

finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 2019 r. 

  

Strony ustalają, co następuje: 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszego porozumienia Województwo Podkarpackie przekazuje 

Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu środki finansowe w kwocie 

10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na częściowe 

pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2019. 

2. Finansowanie zadania odbywać się będzie w ramach środków zaplanowanych   

w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. w dziale 851 - ochrona zdrowia, 

rozdział 85111 – szpitale ogólne, § 4160 pokrycie ujemnego wyniku finansowego  i 

przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych 

do sektora finansów publicznych. 

3. Przekazanie środków finansowych nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Szpital, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszego 

porozumienia. 

 

§ 2 

W związku z realizacją niniejszego porozumienia Szpital zobowiązany jest   

w szczególności do: 

1. realizowania w pierwszej kolejności zobowiązań wymagalnych. 



2. prowadzenia pełnej dokumentacji finansowej, pozwalającej na kontrolę sposobu 

dysponowania środkami, o których mowa § 1 ust. 1. 

§ 3 

1. Szpital przedstawi województwu informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego 

sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania 

przekazanych środków. 

2.   W terminie do 31 grudnia 2020 r. od daty otrzymania środków, szpital przekaże 

zestawienie wykorzystania wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 

porozumienia. 

3. Województwu przysługuje prawo kontroli i oceny sposobu wydatkowania środków 

przekazanych w ramach pokrycia ujemnego wyniku finansowego. 

§ 4 

W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.   

z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). 

§ 5 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia nie mogą być przenoszone na 

osoby trzecie. 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 7 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze Stron. 

  

Województwo Podkarpackie                                                       Wojewódzki Szpital  
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 

                          
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         Załącznik do Porozumienia OZ.I.52/20 

Lp. Nazwa wierzyciela 

  
Opis  wierzytelności 
(np.: leki, energia, 
ogrzewanie i inne) 

  

  
Kwota wierzytelności 

  

  
Numer Faktury 

  
Data 
wystawienia 
Faktury 

  

  
Termin płatności 

  

  
Data zapłaty 

  1 2 3 4 5 6 7 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

                

                

 

 

 


