
UCHWAŁA Nr 419 / 8465 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 5 września 2022r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 354/7059/22 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji 

podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na 

realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2022. 

 

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 2022 r., poz. 547 ze zm.), art. 55 ust. 1 

pkt 4, art. 114 ust. 1 pkt  1, 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 354/7059/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji podmiotowej 

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań  

z zakresu medycyny pracy w roku 2022, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) W § 1 kwotę „1.102.550,00 zł” zastępuje się kwotą: „1.500.000,00 zł (słownie: 

jeden milion pięćset 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:  
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 

 

  



 

Załącznik do Uchwały Nr 419/8465 /22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 5 września 2022 r. 
 

 

 

ANEKS  Nr 1 

 

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

 

do umowy Nr OZ-I. 1/22  z dnia 3 lutego 2022 r. 

Strony umowy: 

Województwo Podkarpackie 

reprezentowane przez: 

………………………………………….-……………………......................................., 

………………………………………….-………………………………………………..., 

zwane dalej Dotującym,  

i Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Rzeszowie 

reprezentowana przez: 

………………………………………….-…………………………………………………, 

zwana dalej Dotowanym 

zgodnie postanawiają co następuje: 

 

 

§ 1 

W umowie nr OZ-I.1/22 zawartej dnia 3 lutego 2022 r. wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

    „1. Na prowadzenie działalności wynikającej z art. 17 pkt 1 – 8, 11 i 12 ustawy  

          z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dotowany otrzyma w 2022 

          roku dotację w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 

złotych 00/100).” 

2) W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

   „ 2.  Środki przekazywane będą z góry w formie miesięcznych rat w terminie do 15    

dnia każdego miesiąca, w następującej wysokości: dwie raty za okres  

od  stycznia do lutego po 91.880,00 zł, siedem rat za okres od marca do 

września po 91.879,00 zł, dwie raty za październik i listopad po 224.362,00 zł, 



jedna rata za grudzień w kwocie 224.363,00 zł. Rata za m-c styczeń i luty  

2022 r. zostanie przekazana w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy.  

 

                                                                  § 2 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej 

ze stron. 

 

        

          DOTUJĄCY             DOTOWANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


