
UCHWAŁA Nr 309 / 6116 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 31 sierpnia 2021r. 

 

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.06.02.01-18-
0001/20 pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie 

województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa 
SARS-CoV-2” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 

Działając na podstawie:, 
 

− art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), 

− art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 

z późn. zm.), 

− Rozdziału 4.4. „Procedury dotyczące realizacji projektów własnych” Instrukcji 

Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 29 czerwca 2021  r. 

− Uchwały Nr 208/4199/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 06 października 2020 r. sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych 

projektów oraz wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w trybie nadzwyczajnym projektu Województwa Podkarpackiego 

pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa 

podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”, 

w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 

6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nabór nr RPPK.06.02.01-

IZ.00-18-009/20. 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa 

podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” 

zatwierdzonej uchwałą nr 209/4247/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 

13 października 2020 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego nr 

RPPK.06.02.01-18-0001/20 pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na 

terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa 

SARS-CoV-2” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą 



nr 271/5349/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.06.02.01-18-0001/20 

pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa 

podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach 

osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. Zmianie ulega treść preambuły:  
 

Przyznać dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji dla Województwa 

Podkarpackiego, Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 8133315014, 

REGON:690581324 – Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

będącego/ej Departamentem/Wojewódzką Jednostką Organizacyjną 

nadzorowanym/ą przez Zarząd Województwa Podkarpackiego1, 

reprezentowanym przez: 

Mariolę Zajdel- Ostrowską –Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki 

Społecznej, 

na podstawie pełnomocnictwa załączonego do Decyzji, 

zwaną/-ym dalej „Beneficjentem”2. 
 

2. § 2 ust. 3,4 i 7 Decyzji otrzymuje brzmienie:  

3.     Całkowita wartość Projektu wynosi 34 693 291,34 PLN (słownie: trzydzieści 

cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt 

jeden złotych trzydzieści cztery grosze).  

4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 34 639 232,40  PLN 

(słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy 

dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści groszy), w tym: 

1) Wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej wynoszą 

................................................................. PLN (słownie:..................................), 

w tym: 

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi ............. PLN  

słownie:..............), 

b) wkład własny wynosi……..................... PLN (słownie:.............................); 

2) Wydatki kwalifikowalne nieobjęte regułami pomocy publicznej wynoszą 

34 639 232,40  PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset 

trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści 

groszy), w tym: 

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 34 639 232,40  PLN 

(słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści dziewięć 

tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści groszy); 

b) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi 

 

1 Niepotrzebne skreślić. 
2  W przypadku, gdy Beneficjentem jest spółka cywilna należy wpisać wszystkich wspólników spółki cywilnej z zaznaczeniem, że 

działają na podstawie zawartej umowy spółki cywilnej. W takim przypadku poświadczona za zgodność z oryginałem kopia 
umowy spółki cywilnej stanowi załącznik nr 9 do Decyzji. 



......................................PLN, (słownie:.................................................); 

c) wkład własny wynosi 0,00 PLN (słownie: zero złotych zero groszy). 

7. Maksymalna kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi 34 639 232,40  

PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści dziewięć 

tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści groszy)”. 
 

3. § 25 ust.1 Decyzji otrzymuje brzmienie: 
 

1. „Integralną część Decyzji stanowią załączniki: 
 

Załącznik nr 1  Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

Priorytetowej nr VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.06.02.01-18-

0001/20 z dnia 28 września 2020 r. (załącza beneficjent) 

Załącznik nr 2  Harmonogram płatności (załączono) 

Załącznik nr 3 Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w 

ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 (załączono) 

Załącznik nr 4 Lista wytycznych (załączono) 

Załącznik nr 5 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

5.2 wzór Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020/wzór odwołania Upoważnienia do przetwarzania powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020  

5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych w CST 

5.4 Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 

5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby 

uprawnionej w ramach SL2014 

(załączono) 

Załącznik nr 6 Obowiązki informacyjne beneficjenta (załączono) 

Załącznik nr 7 Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym 

Projektu (załączono) 

Załącznik nr 8 Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w 

imieniu Beneficjenta (załącza beneficjent) 

Załącznik nr 9 Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym 

projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 

dnia 08 grudnia 2020 r. stanowiący załącznik do Decyzji nr 



RPPK.06.02.01-18-0001/20-02 (załącza beneficjent) 

Załącznik nr 10 Skorygowana Specyfikacja dostaw z dnia 07 maja 2021 r. 

stanowiąca zał. nr 9 do wniosku o dofinansowanie, stanowiąca 

załącznik do aneksu nr RPPK.06.02.01-18-0001/20-02 . 

Załącznik nr 11 Skorygowane pola C.2,C.3 oraz D wniosku o dofinansowanie 

projektu stanowiące załącznik do Decyzji nr RPPK.06.02.01-18-

0001/20-02 (załącza beneficjent). 

Załącznik nr 12 Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym 

projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 

dnia 29 lipca 2021 r. stanowiący załącznik do Decyzji nr 

RPPK.06.02.01-18-0001/20-03 (załącza beneficjent) 

Załącznik nr 13 Skorygowana Specyfikacja dostaw z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

stanowiąca zał. nr 9 do wniosku o dofinansowanie, stanowiąca 

załącznik do aneksu nr RPPK.06.02.01-18-0001/20-03. 

Załącznik nr 14 Skorygowane pola C.2, oraz w części D wniosku o dofinansowanie 

projektu stanowiące załącznik do Decyzji nr RPPK.06.02.01-18-

0001/20-03 (załącza beneficjent).” 
 

§ 2 
 

Projekt, o którym mowa w § 1 realizowany będzie przez Departament Ochrony 

Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, NIP: 8133315014, 

REGON: 690581324.3  
 

§ 3 
 

Szczegółowe warunki realizacji projektu określone zostaną w załączniku do uchwały. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia 

i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.4 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

3 Należy wpisać nazwę jednostki realizującej, adres, numer REGON lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki 

realizującej. 
4 Należy wpisać nazwę jednostki realizującej Projekt. 



Załącznik do Uchwały Nr 309/6116/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 31 sierpnia 2021r.   

 

- UZASADNIENIE – 

 

Projekt nr RPPK.06.02.01-18-0001/20 pn. „Poprawa bezpieczeństwa 

epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku 

z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowany przez Województwo 

Podkarpackie, został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 208/4199/20 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 06 października 2020 r. Uchwałą 

nr 209/4247/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 

października 2020 r. podjęta została decyzja o dofinansowaniu ww. projektu. Montaż 

finansowy ww. projektu zgodnie z decyzją o dofinansowaniu ww. projektu (z późn. zm.)  

przedstawia się następująco: 

 

1)   całkowita wartość projektu wynosi:  33 613 291,34 zł, 

2) wydatki kwalifikowalne wynoszą:   33 559 232,40 zł, 

3) dofinansowanie z EFRR wynosi:  33 559 232,40 zł, 

4) wkład własny (obejmujący wydatki niekwalifikowalne) wynosi 54 058,94 zł. 

 

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR 

w wysokości 16 149 730,00 zł. 

Pismem z dnia 29 lipca 2021 r., beneficjent złożył wniosek  

o rozszerzenie zakresu rzeczowego w odniesieniu do 2 spośród 18 partnerów 

realizujących projekt, tj.: 

- Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (zwiększenie 

wartości projektu o 1 080 000,00 zł), 

-  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy. 

Wnioskowane przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 

rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu dotyczy zakupu dodatkowych ambulansów 

transportowych (2 szt.), aparatu ultrasonograficznego, szafy do przechowywania 

bronchofiberoskopów oraz łóżka reanimacyjnego z oprzyrządowaniem (5 szt.) i wiąże 

się ze zwiększeniem wartości kosztów kwalifikowalnych i dofinansowania ze środków 

EFRR o 1 080 000,00 zł. Rozszerzenie zakresu rzeczowego wnioskowane przez 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy dotyczy natomiast zwiększenia ilości łóżek 

reanimacyjnych z oprzyrządowaniem (z 3 szt. na 8 szt.) i nie wiąże się ze 

zwiększeniem wartości wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania w projekcie. 

Pierwotnie bowiem Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy planował zakup 3 sztuk łóżek 

o wartości jednostkowej 35 000,00 zł brutto (łączna wartość 105 000,00 zł brutto) 

a obecnie ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną wnioskuje o zakup 8 

szt. łóżek o wartości jednostkowej brutto 13 125,00 zł (łączna wartość również wynosi 

105 000,00 zł brutto). Wnioskowane zmiany zostały zaakceptowane przez Komitet 

Sterujący w dniu 29 stycznia 2021 r.    



 

W wyniku wprowadzonych zmian, montaż finansowy projektu przedstawia się 

następująco: 

 

1)  całkowita wartość projektu wynosi:  34 693 291,34 zł, 

2)  wydatki kwalifikowalne wynoszą:   34 639 232,40 zł, 

3) dofinansowanie z EFRR wynosi:  34 639 232,40 zł, 

4) wkład własny (obejmujący wydatki niekwalifikowalne) wynosi 54 058,94 zł. 

 

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w Decyzji 

o dofinansowaniu projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonywane jest przez Zarząd Województwa 

w formie uchwały zmieniającej decyzję o realizacji projektu własnego.       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


