
UCHWAŁA Nr 338 / 6625 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 23 listopada 2021 r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 259/5142/21 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyznania 
dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ 

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej 
budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez 

termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”. 
 

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 ze 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) 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 259/5142/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego 

Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ z przeznaczeniem na zadanie pn. 

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego  

w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł 

Energii”, zmienionej Uchwałą Nr 292/5755/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 1 kwotę „526.565,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset 

sześćdziesiąt pięć złotych 00/100)” zastępuje się kwotą „190.000,00 zł (słownie: 

sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)”. 

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 338/6625/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2021 r.  

 

 

ANEKS  Nr 2 

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

 

do umowy nr  OZ-I.19/21 z dnia 31 marca  2021 r. 

Strony umowy:  

Województwo Podkarpackie reprezentowane przez: 

………………………… –…………………………………………, 

…………………………. – …………………………………………,  

zwane dalej Dotującym, 

i Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, 

reprezentowane przez: 

Pana Krzysztofa Bałatę – Dyrektora  

zwane dalej Dotowanym  

zgodnie postanawiają, co następuje: 

 

§ 1 

 

W umowie nr OZ-I. 19/21 zawartej dnia 31 marca  2021 r., zmienionej Aneksem Nr 1 

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

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:     

„1. Dotujący przyznaje Dotowanemu dotację celową w wysokości: 190.000,00 zł 

(słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na 

zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu 

Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie 

Odnawialnych Źródeł Energii”. 

 
§ 2 

 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

 

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej 

ze stron. 

 

         

 

DOTUJĄCY       DOTOWANY 


