
UCHWAŁA Nr 392 / 7861 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 31 maja 2022 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 360/7255/22 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przyznania 

dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego  w Jarosławiu z przeznaczeniem 

na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1”. 
 

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 (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547) art. 55 ust. 1 pkt 

4, art. 114 ust. 1 pkt  3, art. 115 ust. 3 i art. 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 

XLIII/726/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 roku  

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 rok  z późn. zm., 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Uchwale Nr 360/7255/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego 

Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego   

w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Budynku 

Nr 1” wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 1 kwotę 4 071 300,00 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy 

trzysta złotych 00/100), zastępuje się kwotą: „7 114 902,00 zł (słownie: siedem 

milionów sto czternaście tysięcy dziewięćset dwa złote 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 392/7861/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 31 maja 2022 r. 
 

 

ANEKS  Nr 1 

 

zawarty dnia …………………....................  2022 r. w Rzeszowie  

 

do umowy Nr OZ-I. 32/22  z dnia 22 lutego 2022 r. 

Strony umowy: 

Województwo Podkarpackie 

reprezentowane przez: 

Pana Piotra Pilcha - Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego 

Pana Stanisława Kruczka - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego 

zwane dalej Dotującym,  

i Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego 

Kępińskiego  w Jarosławiu  

reprezentowany przez: 

Pana Józefa Długonia - Dyrektora 

zwany dalej Dotowanym 

zgodnie postanawiają co następuje: 

 

§ 1 

W umowie nr OZ-I.32/22 zawartej dnia 22 lutego 2022 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Dotujący przyznaje Dotowanemu dotację celową w wysokości: 7 114 902,00 zł 

(słownie: siedem milionów sto czternaście tysięcy dziewięćset dwa złote 00/100) 

 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1”.” 

2) W § 1 ust. 3  punkt 2) podpunkt e) otrzymuje brzmienie: 

„e) montażu stolarki okiennej i stolarki drzwiowej wewnętrznej,”  

3) W § 1 ust. 3, po punkcie 5) dodaje się punkt 6) w brzmieniu: 

„6) Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.” 

4) § 2 ust. 2, 3, 5 i 6 otrzymują brzmienie odpowiednio: 

          „2. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 7 227 653,40 zł” 

„3. Wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć kosztów koniecznych do 

realizacji całości zadania. Dotacja ze środków budżetu Województwa stanowić 

będzie nie więcej niż 98,44% wartości zadania określonego w ust. 2,  

tj. w wysokości, w jakiej realizacja tego zadania służy udzielaniu świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 



środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) 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 w wysokości nie większej niż 98,44%.” 

„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 w wysokości nie 

większej niż 98,44%.” 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

 § 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

        

          DOTUJĄCY             DOTOWANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


