
UCHWAŁA Nr 310 / 6159 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 7 września 2021r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 256/5081/21 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyznania 

dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa terenu  

zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału  
Paliatywnego przy ul. Grodzkiej”. 

 

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 2020r., poz. 1668 z późn. 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 2021 r. poz. 711) 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 256/5081/21Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego 

Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie 

pn. „Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku 

Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej ”. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się warunki przekazania oraz rozliczenia dotacji celowej dla 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie: 

1.472.624,16 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące 

sześćset dwadzieścia cztery złote 16/100) zgodnie z umową, której projekt 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały” 

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: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  



 

 

Załącznik do Uchwały Nr 310/6159/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 7 września 2021r.   

 
 

ANEKS  Nr 1 

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

 

do umowy nr  OZ-I.6/21 z dnia 5 marca 2021 r. 

Strony umowy:  

Województwo Podkarpackie reprezentowane przez: 

Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego, 

Pana Piotra Pilcha  – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego,  

zwane dalej Dotującym, 

i Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, 

reprezentowany przez: 

Pana Piotra Czerwińskiego  – Dyrektora Szpitala 

zwany dalej Dotowanym  

zgodnie postanawiają, co następuje: 

 

§ 1 

W umowie nr OZ-I. 6/21 zawartej dnia 5 marca 2021 r. wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:     

„1. Dotujący przyznaje Dotowanemu dotację celową w wysokości: 1.472.624,16 zł 

(słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia 

cztery złote16/100) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa terenu 

zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Paliatywnego 

przy ul. Grodzkiej”. 

2)   § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1.497.483,37 zł”.  

 

§ 2 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej 

ze stron. 

 

        DOTUJĄCY       DOTOWANY 

 

 


