
UCHWAŁA Nr 426 / 8588 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 27 września  2022r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 374/7464/22 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej 

dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 

z przeznaczeniem na zadanie: „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego 

sprzętu na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego” 

 
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 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/726/21 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 374/7464/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: 

„Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na doposażenie zespołów 

ratownictwa medycznego”, 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 426/8588/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 27 września 2022 r. 

 

 

ANEKS  Nr 1 

 

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

 

do umowy Nr OZ-I. 47/22  z dnia 4 kwietnia 2022 r., 

Strony umowy: 

Województwo Podkarpackie 

reprezentowane przez: 

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

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

zwane dalej Dotującym,  

i  

Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 

reprezentowaną przez: 

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

zwana dalej Dotowanym 

zgodnie postanawiają co następuje: 

§ 1 

W umowie nr OZ-I.47/22 zawartej dnia 4 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dotacja przekazywana będzie na konto Dotowanego w BGK nr 20 1130 1105 

0005 2471 5220 0001 na podstawie składanych wniosków o płatność dotacji wraz 

z załączonym w dwóch egzemplarzach kompletem dokumentów (potwierdzone za 

zgodność z oryginałem i zatwierdzone do wypłaty kserokopie faktur, protokołów 

odbioru, dokumentów OT, itp.) dotyczących realizacji zadania, o którym mowa w § 

1 po jej otrzymaniu z budżetu państwa. Wniosek o przekazanie przyznanej dotacji 

winien być przedłożony najpóźniej w terminie do 14 grudnia 2022 r.”, 

2) W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Rozliczeniu podlegają nakłady poniesione przez Dotowanego w okresie od dnia 

zawarcia umowy do dnia 14.12.2022 r.”. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej 

ze stron. 

 

          DOTUJĄCY             DOTOWANY 

 


