
 

UCHWAŁA Nr 255 / 5046 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 23 lutego 2021r. 

 
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego 

Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania  
„Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób  

układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów 
klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”. 

 

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 ze zm.), art. 55  

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

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz Uchwały  

Nr XXXI/517/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r.  

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok, 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Ustala się warunki przekazania oraz rozliczania dotacji celowej dla Klinicznego 

Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie  

242.159,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć   

złotych) zgodnie z umową, której 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: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik do Uchwały Nr 255/5046/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 23 lutego 2021r.   

UMOWA nr OZ-I.         /21 

 

zawarta w dniu ……………..……………… 2021 r. w Rzeszowie pomiędzy:  

 

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez: 

……………………………………… – ……………………………………………………, 

……………………………………… – ……………………………………………………, 

zwanym dalej Dotującym,  

a  

Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 

reprezentowanym przez:  

……………………………………… – ……………………………………………………, 

zwanym dalej Dotowanym. 

 

§ 1 

 

1. Dotujący przyznaje Dotowanemu dotację celową w wysokości: 242.159,00 zł (słownie: 

dwieście czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych)  z przeznaczeniem 

na wkład własny zadania: „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób 

układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki 

piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”. 

2. Finansowanie zadania odbywać się będzie w ramach środków zaplanowanych  

w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. w dziale 851 - ochrona zdrowia, 

rozdział 85111 – szpitale ogólne, § 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 

sektora finansów publicznych.  

3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 

1) Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych: 
a) Elementy wykończeniowe: 

a. Podłoża, posadzki – piwnice: 
aa) dostawa i montaż wykładzin, 
ab) dostawa i montaż wycieraczek, 

b. Podłoża, posadzki – parter: 
aa) dostawa i montaż wycieraczek, 

c. Tynki, okładziny, sufity – piwnice: 
aa) dostawa i montaż sufitów podwieszanych rastrowych / wypełnienie/, 

d. Tynki, okładziny, sufity – III piętro: 
aa) dostawa i montaż sufitów podwieszanych rastrowych / wypełnienie/, 

e. Malowanie, gładź – piwnice: 
aa) dostawa i montaż tapet na ścianach 

f.  Malowanie, gładź – parter: 
aa) dostawa i montaż tapet na ścianach 

g.  Malowanie, gładź – I piętro: 
aa) dostawa i montaż tapet na ścianach 

h.  Malowanie, gładź – II piętro: 
aa) dostawa i montaż tapet na ścianach 



 

i. Malowanie, gładź – III piętro: 
aa) dostawa i montaż tapet na ścianach 
ab) gruntowanie, malowanie ścian i sufitów pełnych ( warstwa docelowa), 

j.  Malowanie, gładź – klatki  schodowe: 
aa) gruntowanie, malowanie ścian i sufitów – klatki schodowej  nr 1 ( warstwa 

docelowa), 
ab) gruntowanie, malowanie ścian i sufitów – klatki schodowej  nr 2 ( warstwa 

docelowa), 
k. Ślusarka, poręczę, uchwyty: 

aa) dostawa i montaż płyt ochronnych , taśm , narożników, poręczy – piwnica, 
ab) dostawa i montaż płyt ochronnych , taśm , narożników, poręczy – I piętro, 
ac) dostawa i montaż płyt ochronnych , taśm , narożników, poręczy – II piętro, 
ad) dostawa i montaż płyt ochronnych , taśm , narożników, poręczy – III piętro, 
ae) dostawa i montaż drabiny  – klatka schodowa nr 2, 
af) dostawa i montaż  dodatkowych balustrad wewnątrz klatek schodowych / przy 

witrynach/  
ag) dostawa i montaż  elementów  identyfikacji wizualnej, 

b) Elewacja, elementy zewnętrzne: 
a. Żaluzje , zadaszenia: 

aa) dostawa i montaż zadaszeń nad wejściami 
b.  Schody zewnętrzne i podjazd: 

aa) dostawa i montaż  okładzin schodów i podjazdu 
ab) dostawa i montaż balustrad i poręczy 

c. Roboty wykończeniowe kanału czerpni. 
c)  Drogi: wjazd: 

a. wykonanie robót  w zakresie zjazdu z ul. Lubelskiej  
2) Instalacje elektryczne i teletechniczne: 

a) badania  instalacji odgromowej , 
b) instalacja uziemiająca, 
c) montaż osprzętu elektroinstalacyjnego – poziom (-1), 
d) montaż osprzętu elektroinstalacyjnego – poziom (+3), 
e) sprawdzenia i pomiary – instalacja siłowa, 
f) instalacja połączeń wyrównawczych , 
g) instalacja oświetleniowa – osprzęt elektroinstalacyjny – poziom (-1), 
h) instalacja oświetleniowa – osprzęt elektroinstalacyjny – poziom (+3), 
i) instalacja oświetleniowa – sprawdzenia, pomiary, 
j) instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – oprawy – poziom (-1 ), 
k) instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – oprawy – poziom ( 0  ), 
l) instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – oprawy – poziom (+1 ), 
m) instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – oprawy – poziom (+2 ), 
n) instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – oprawy – poziom (+3 ), 
o) bateria  centralna z akumulatorami, panel sygnalizacyjny, monitor nadzoru faz,, 
p) uruchomienie systemu oświetlenia awaryjnego, 
q) okablowanie strukturalne – osprzęt/gniazda RJ 45, szafy RACK- pasywna (poziom -1), 
r) okablowanie strukturalne – osprzęt/gniazda RJ 45, szafy RACK- pasywna (poziom +3), 
s) dostawa i montaż AP, 
t) dostawa  oprogramowania  zrządzającego wraz z licencjami: konfiguracja 

przełączników, access- pointów, oprogramowania  zarządzającego , 
u) montaż kamer kopułkowych – instalacja CCTV, 
v) dostawa i montaż stacji podglądu obrazu z kamer , monitor – instalacja CCTV, 
w) uruchomienie i sprawdzenie działania systemu CCTV, 
x) instalacja  telewizyjna, 
y) instalacja przyzywowa- montaż urządzeń systemu przyzywowego – poziom (+1), 
z) próby i uruchomienia systemu przyzywowego, 

 



 

aa) kontrola dostępu – montaż  urządzeń poziom (-1), 
bb) kontrola dostępu – montaż  urządzeń poziom (+3), 
cc)  próby i uruchomienia  kontroli dostępu, 
dd) instalacja SSP – montaż czujek, modułów, WZ, Ropów – poziom (-1 ), 
ee) instalacja SSP – montaż czujek, modułów, WZ, Ropów – poziom ( 3 ), 
ff)  próby, uruchomienia, wizualizacja SSP, 
gg) instalacja oddymiania klatek schodowych – kl.1 
hh) instalacja oddymiania klatek schodowych – kl.2 
ii) instalacja oddymiania klatek schodowych – kl.3 
jj) instalacja odcięć pożarowych , 
kk) instalacja wideofonowa, 
ll) połączenia oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, 
mm) BMS -  uruchomienie, wizualizacja, stacja robocza, 
nn) wykonanie dodatkowych torów transmisyjnych sieci LAN 

3) Budynek gazów medycznych: 
a) ogrodzenie – stacja zagazowania tlenu, 
b) instalacje sanitarne – roboty montażowe, 
c) roboty budowlane i  uzupełniające – instalacje sanitarne, 
d) instalacje elektryczne i teletechniczne, 
e) instalacja uziemiająca, 
f) instalacja siłowa, 
g) instalacja połączeń wyrównawczych, 
h) instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 

4) Wewnętrzne Instalacje gazów medycznych  - budynek  „D” 
a) dostawa i montaż elementów technologii medycznej: paneli 
b) Maszynownia próżni: 

aa) dostawa i montaż  rurociągów, złączek, trójników, 
ab)  próby wytrzymałości i szczelności instalacji wraz z oznakowaniem 

c) Stacja rozprężania tlenu z butli i kontenerów: 
aa) próby wytrzymałości i szczelności instalacji wraz  z oznakowaniem 

  d) Sprężarkownia powietrza medycznego: 
aa) dostawa i montaż sprężarek powietrza medycznego, 
ab) dostawa i montaż rurociągów , trójników, złączek, filtrów, zaworów i innych 

elementów instalacji, 
ac) próby wytrzymałości i szczelności instalacji wraz z oznakowaniem. 

e) Sprężarkownia powietrza technicznego: 
aa) dostawa i montaż sprężarek powietrza technicznego, 
ab) dostawa i montaż osuszacza ziębniczego, 
ac) dostawa i montaż rurociągów , trójników, złączek, filtrów, zaworów i innych 

elementów instalacji, 
ad) próby wytrzymałości i  szczelności instalacji wraz z oznakowaniem 

5) Instalacje sanitarne: 
a) Instalacja wod.-kan.   -  BUD. D -Kanalizacja sanitarna: 

aa) armatura – biały montaż –piwnice 
ab) armatura – biały montaż – III piętro 

b) Instalacja c.o., c.t., chłodnicza i wewnętrzna inst. gazowa: 
aa) Instalacja  glikolowa odzysku ciepła  z central wentylacyjnych: armatura 

c) Instalacja wentylacji i klimatyzacji: piwnica, parter, I - II - III piętro  
aa) uruchomienie układów wentylacyjnych , próby 

6)   Wyposażenie: 
a) dostawa i montaż myjni do kaczek i basenów, 
b) dostawa i montaż lamp bakteriobójczych, 
c) dostawa i montaż  wyposażenia medycznego, 
d) dostawa i montaż wyposażenia  niemedycznego 
 



 

7)  Zakres  robót  objęty protokołem konieczności nr 4: 
a) dodatkowe złącze  kablowe na budynku gazów medycznych, 
b) dodatkowe złącze kablowe przy zbiorniku tlenu, 
c) prolongata warunków technicznych oraz  ponowne uzgodnienie projektu 

zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej, 
d) zabezpieczenie kabli SN i NN pod ciągami pieszymi, 
e) zabezpieczenie kabli  SN  na zjeździe z ul. Lubelskiej, 
f) przebudowa kabli zasilających  hydrofornię – na zjeździe do nowej Izby Przyjęć, 
g) dostawa UPS – Rozdzielnica SN w nowej Stacji Trafo, 
h) doposażenie rozdzielnicy Budynku Gazów Medycznych, 
i) doposażenie tablicy licznikowej w bramkę BMS, 
j) instalacja BMS, 
k) wykonanie blokady pracy falowników przy pracy agregatu prądotwórczego, 
l) dostawa i montaż odwodnienia liniowego przy wejściu do budynku od strony Izby 

Przyjęć, 
m) wykonanie instalacji wentylacji i ogrzewania w pomieszczeniu sprężarkowi - Budynek 

Gazów Medycznych, 
n) wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej stropu nad pomieszczeniem  wentylatorni 

na poziomie (-1), 
o) dostawa  serwera dla platformy do zarządzania infrastrukturą sieciową HPE Intelligent 

Management Centre  ( IMC ) oraz AirWave 

8)  Koszty Inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru budowlanego nad wykonywanymi 
pracami budowlanymi i instalacyjnymi dla realizowanej inwestycji. 

 
§ 2 

 

1. Wysokość przyznanej kwoty dotacji została ustalona zgodnie z art. 114 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 295 z późn zm.). 

2. Planowany koszt realizacji zadania wynosi 45.920.690,83 zł, w tym w roku 2021 

12.579.550,14 zł, z tego wydatki kwalifikowane w roku 2021   12.579.550,14 zł.  

3. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust 1 realizowane będzie z udziałem środków europejskich  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  

2014-2020 i budżetu państwa. Wysokość dofinansowania ze środków europejskich  

i budżetu państwa wyniesie 95% wartości wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 

43.194.531,39 zł w całym okresie finansowania oraz  11.950.505,20 zł w roku 2021.  

4. Dotacja ze środków budżetu Województwa stanowić będzie nie więcej niż 5 % wydatków 

kwalifikowanych i nie więcej niż wielkość dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1. 

5. W przypadku zmniejszenia całkowitego kosztu realizacji zadania, o którym mowa  

w ust. 2 dotacja zostanie udzielona przy zachowaniu procentowego dofinansowania. 

6. Naliczone przez Dotowanego kary umowne z tytułu nieterminowego lub nienależytego 

wykonania umowy lub z innego tytułu przewidzianego w umowie pomniejszą kwotę należnej 

dotacji. W takim wypadku dotacja zostanie udzielona przy zachowaniu procentowego 

dofinansowania.  

7. W przypadku zwiększenia całkowitego kosztu realizacji zadania, o którym mowa  

w ust. 2  kwota dotacji nie ulega zmianie, a Dotowany zobowiązuje się pokryć zwiększone 

wydatki ze środków własnych lub innych źródeł. 

8. Dotowany zobowiązuje się do wykonania zadania w terminie do dnia 16.12.2021 r. 

 

 

 

 



 

§ 3 

 

1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie  

z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową, Dotowany nie 

może wykorzystać otrzymanej dotacji na cele inne niż określone w § 1. 

2. Dotacja przekazywana będzie na konto Dotowanego w BGK Region Podkarpacki nr 70 

1130 1105 0005 2015 3220 0008 na podstawie składanych wniosków o płatność wraz  

z załączonymi kserokopiami faktur dotyczących realizacji zadania, o którym mowa w § 1,  

w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o ich uruchomienie. Wniosek o przekazanie 

ostatniej transzy przyznanej dotacji winien być przedłożony najpóźniej w terminie do  

16 grudnia 2021 r.   

3. Wykorzystanie dotacji powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu środków  

z budżetu Województwa, nie później niż do 31 grudnia 2021 r. Przez wykorzystanie dotacji 

rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona. 

 

§ 4 

 

1. Dotowany jest zobowiązany do przedstawienia Dotującemu rozliczenia z wykorzystania 

dotacji w terminie do 15 dni po zakończeniu zadania, jednak nie później niż  

do 31.12.2021 r. Do rozliczenia należy dołączyć uwierzytelnione kserokopie faktur 

zatwierdzonych do zapłaty oraz uwierzytelnione kserokopie poleceń przelewów środków 

potwierdzających dokonanie zapłaty wymienionych faktur. 

2. Rozliczeniu podlegają nakłady poniesione przez Dotowanego w okresie  

od daty podpisania umowy  do dnia 16.12.2021 r.  

3. Dotujący dopuszcza refundacje wydatków poniesionych przez Dotowanego ze środków 

własnych w okresie od daty podpisania umowy do 30.12.2021 r. na realizacje zadania 

określonego w § 1. 

4. Dotujący ma prawo żądać, aby dotowany w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe 

informacje i wyjaśnienia do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1. 

5. W przypadku nieprzedłożenia rozliczenia, o którym mowa w ust.1, Dotujący wzywa pisemnie 

Dotowanego do jego złożenia. Niezastosowanie się do wezwania może stanowić podstawę 

do rozwiązania umowy przez Dotującego i żądania zwrotu przekazanych dotacji wraz  

z odsetkami w wysokości, jak od zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania 

środków do dnia ich zwrotu. 

 

§ 5 

 

1. Dotację niewykorzystaną do dnia 31 grudnia 2021 r. Dotowany jest zobowiązany zwrócić  

w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego 33 1020 4391 0000 6502 0159 0108. Zmiana numeru 

rachunku bankowego Dotującego nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. O zmianie 

numeru rachunku bankowego Dotującego Dotowany zostanie poinformowany pisemnie. 

2. Od kwot dotacji zwróconych po terminie określonym w ust.1 Dotowany zobowiązany 

będzie zapłacić odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych począwszy 

od dnia następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 1. 

3. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności. 



 

4. Zwrotowi podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie  

z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.  

5. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi na podst. ust. 3 i 4 nalicza się począwszy  

od dnia: 

1) przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 3 w odniesieniu do dotacji 

pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

 

§ 6 

 

1. Dotujący sprawuje kontrolę wykonania zadania i wydatkowania przekazanych środków. 

Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. 

2. Dotującemu w ramach kontroli wykonywania umowy przysługuje uprawnienie badania  

w każdym czasie dokumentów i innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć 

znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz Dotujący może żądać  

w każdym czasie udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonywania 

zadania. Dotowany na żądanie Dotującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić 

dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie 

określonym przez Dotującego.  

3. Prawo kontroli przysługuje upoważnianym pracownikom Dotującego zarówno, w siedzibie 

Dotowanego, jak też w miejscu realizacji zadania. 

 

§ 7 

 

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze 

wykonywanie umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków 

finansowych strony określą w sporządzonym porozumieniu. 

 

§ 8 

 

1. Umowa może być rozwiązana przez Dotującego za skutkiem natychmiastowym  

w przypadku nieprzestrzegania przez Dotowanego postanowień umowy, w tym 

wykorzystania dotacji na cele inne niż określone, w § 1, gdy Dotowany nie doprowadzi  

do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, przekazane środki 

finansowe podlegają zwrotowi na zasadach określonych w § 5. 

 

§ 9 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

właściwy rzeczowo sąd powszechny w Rzeszowie. 

 

 

 

 



 

§ 10 

 

1. Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków 

pochodzących z dotacji Dotowany stosuje przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą przepisy ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295  

z późn. zm.). 

 

§ 11 

 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

 

§ 12 

 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa  

dla każdej ze stron. 

 

 

           DOTUJĄCY       DOTOWANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


