
 
UCHWAŁA Nr 302 / 5969 /21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 255/5046/21 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2021 r. 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 z późn. zm.), art. 55 

ust 1 pkt 4, 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 2021 r. poz. 711 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  z późn. zm.   

  

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Uchwale Nr 255/5046/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 23 lutego 2021 r. 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”, zmienionej Uchwałą Nr 256/5073/21 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2021 r. i Uchwałą Nr 

292/5750/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 czerwca. 

2021 r.   wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 1 kwotę „629.045,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 

czterdzieści pięć złotych)” zastępuje się kwotą „3.429.045,00 zł (słownie: trzy 

miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści pięć złotych)”. 

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: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr 302/5969/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie  
z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

ANEKS  Nr 2 

zawarty dnia ……………………...................  2021 r. w Rzeszowie  

 

do umowy Nr OZ-I.4/21 z dnia 11 marca  2021 r. 

Strony umowy: 

Województwo Podkarpackie reprezentowane przez: 

Pana Władysława Ortyla– Marszałka Województwa Podkarpackiego, 
Pana Piotra Pilcha  – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, 
zwane dalej Dotującym,  

i Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie  
reprezentowany przez: 

Pana Janusza Ławińskiego –  Dyrektora Szpitala,  

zwany dalej Dotowanym 

zgodnie postanawiają co następuje: 

 

§ 1 

 

W umowie Nr OZ-I. 4/21 zawartej w dniu 11 marca 2021 r. zmienionej Aneksem Nr 

1 z dnia  9 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:     

1. § 1 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:  

„1. Dotujący przyznaje Dotowanemu dotację celową w wysokości: 

3.429.045,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy 

czterdzieści pięć złotych)  

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe 

leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem 

nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”. 

2. w § 1 ust. 3 punkt 6 lit c i d otrzymują brzmienie odpowiednio:  

„c) dostawa i montaż wyposażenia medycznego zgodnie z dokumentacją 

techniczną projektu,” 

„d) dostawa i montaż wyposażenia niemedycznego zgodnie z dokumentacją 

techniczną projektu.” 

3. w § 1 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:  

„ 4. Zakres rzeczowy II i III etapu zadania obejmuje: 

1) Prace projektowe. 
a) Aktualizacja dokumentacji projektowej branżowej. 
b) Wykonanie  projektu  wykonawczego ( branże: architektura, inst. 

sanitarne, inst. elektryczne) – projekt regulacji gospodarki ściekowej – 
przebudowa infrastruktury (wymiana oczyszczalni ścieków  na terenie 
PCCHP przy ul. Rycerskiej 2.  
a. przedmiary  robót  branżowe, 
b. kosztorysy  inwestorskie  branżowe, 
c. STWiORB  branżowe, 



c) Wykonanie  projektu  wykonawczego ( branże: architektura, inst. 
elektryczne)– budowa murka informacyjnego  dla   PCCHP w Rzeszowie.  
a. przedmiary  robót  branżowe. 
b. kosztorysy  inwestorskie  branżowe. 
c. STWiORB  branżowe. 

d) Wykonanie  projektu wykonawczego – Aneks nr 1 do projektu  branży 
architektonicznej ( wentylatornia  w segm. A ) – III etap,  

e) Aktualizacja przedmiarów robót branżowych – etap II i III, 
f) Aktualizacja  kosztorysów inwestorskich  branżowych – etap  II i III, 
g) Aktualizacja  STWiOR branżowych – etap  II i III.  

2) Roboty  budowlane i instalacyjne. 
a) Organizacja placu budowy, dróg dojazdowych. 
b) Rozbudowa  węzła c.o. i c.w.u. dla potrzeb budynku „A” 
c) Unieczynnienie  instalacji w budynku „B” i werandy dla karetek – 
przeznaczonych do wyburzenia. 

3) Roboty rozbiórkowe istniejącej części  budynku –segm.  „ B” i  werandy dla 
karetek 
a) rozbiórka pokrycia z papy, 
b) rozbiórka rynien i obróbek blacharskich, 
c) rozebranie stropów żelbetowych ( płyty, belki, żebra, wieńce), 
d) rozebranie podłoży  betonowych,  
e) rozebranie izolacji podposadzkowych, 
f) rozebranie murów z cegły, 
g) wykucie otworów drzwiowych i okiennych, 
h) ustawienie rynien zsypowych gruzu i wywiezienie gruzu . 

4) Roboty ziemne. 
a) pogłębienie po wyburzeniu budynku „B” 
b) poszerzenie wykopów pod nowoprojektowany budynek „B’, 
c) pogłębienie pod słupy, podszybie, przejścia kanalizacyjne, 
d) zasypanie wykopów  fundamentowych ( ściany fundamentowe 

i piwniczne od strony zewnętrznej do poziomu terenu istniejącego), 
e) plantowanie skarpy i dna wykopu, 
f) wywóz ziemi , gruzu i materiałów z rozbiórek , 

5) Fundamenty, ściany piwnic, strop 
a) podkłady betonowe pod płytę fundamentową, 
b) podkłady z ubitych materiałów sypkich pod płytę fundamentową, 
c) deskowanie systemowe konstrukcji monolitycznych betonowych , 

żelbetowych (płyta żelbetowa, podszybie, przejścia instalacyjne) 
d) betonowanie konstrukcji (płyta żelbetowa, pogrubienia pod słupy, 

podszybie, przejścia instalacyjne) , 
e) deskowanie systemowe konstrukcji monolitycznych betonowych, 

żelbetowych –ściany ( ściany zewnętrzne piwnic od poziomu 
fundamentów, łącznik, podjazd dla karetek i ścianka attyki), 

f) betonowanie konstrukcji (ściany zewnętrzne piwnic od poziomu 
fundamentów, łącznik, podjazd dla karetek i ścianka attyki), 

g) deskowanie systemowe konstrukcji monolitycznych betonowych, 
żelbetowych (słupy, rdzenie), 

h) betonowanie konstrukcji (slupy, rdzenie,) 
i) deskowanie systemowe konstrukcji monolitycznych betonowych, 

żelbetowych (belki, podciągi , wieńce, ściana opuszczana) 



j) betonowanie konstrukcji  (belki, podciągi , wieńce, ściana opuszczana) 
k) deskowanie systemowe konstrukcji monolitycznych betonowych, 

żelbetowych (płyty stropowe), 
l) betonowanie konstrukcji  (płyty stropów), 
m) zbrojenie wszystkich elementów konstrukcji monolitycznych 

6) Izolacje ścian fundamentowych i piwnic 
a) Izolacja pozioma płyty fundamentowej,  
b) Wykonanie fasety uszczelniającej na styku fundamentu i ściany 

zewnętrznej budynku- segm. „B”, 
c) Izolacja ścian piwnicznych – przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian: 

a. pow. pionowa płyty fundamentowej + odsadzki  budynku – segm.  „B” 

wraz z podjazdem dla karetek, 

b. ściany zewn. budynku – segm. „B” (elewacja północno-wschodnia, 

elewacja południowo-zachodnia), 

c. podjazd dla karetek, 

d. mur oporowy podjazdu. 

a. Izolacja ścian piwnicznych – izolacja termiczna ścian 

fundamentowych ściany zewn. budynku – segm. „B” (elewacja 

północno-wschodnia, elewacja południowo-zachodnia). 

b. podjazd dla karetek. 

a. Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych z folii wytłaczanej 

ściany zewn. budynku – segm. „B” (elewacja północno-wschodnia, 

elewacja południowo-zachodnia). 

b. podjazd dla karetek. 

7) Nadzór  Inwestorski / Inżynier Kontraktu / nad wykonywanymi  robotami 
budowlano-instalacyjnymi.” 

 

4.    w § 2 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie odpowiednio: 

„2) Planowany koszt realizacji zadania wynosi: 79.525.627,50 zł, w tym w roku 

2021 17.580.900,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w 2021 roku 

17.580.900,00 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 91,30% wartości wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 

72.251.200,68 zł w całym okresie finansowania.” 

„4) Dotacja ze środków budżetu Województwa stanowić będzie w całym 

okresie finansowania nie więcej niż 8,70 % wydatków kwalifikowanych, a w 

roku 2021 nie więcej niż wielkość dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1.” 

 



§ 2 

 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

 

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

DOTUJĄCY       DOTOWANY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


