Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/53/03
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2003 r.

Wykaz zadań ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim
1.
Nazwa zadania: Wsparcie rewitalizacji Starówki w Przemyślu
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
-

remont i adaptację dla potrzeb Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Kamienicy
przy ul. Serbańska 7 i Kamienicy Rynek 9,

-

remont pod udostępnienie do zwiedzania budynku Wieży Zegarowej,

-

budowę nowego budynku dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

I. Cel zadania:
Podniesienie walorów estetycznych i turystycznych starego Miasta Przemyśla. Ochrona
dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez zapewnienie lokum dla Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej w związku z decyzją Komisji Majątkowej z dnia
04.04.2000 r., która przekazała obecną siedzibę Muzeum przy ul. Plac Tadeusza
Czackiego 3 dla Kurii Grecko-Katolickiej w Przemyślu i ustaliła termin opuszczenia
gmachu w ciągu 5 lat.
II. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
III. Okres realizacji zadania:
Lata 2001-2005
IV. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania:
17.257,- tys. zł
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:
- dochody własne województwa

– 4.600 tys. zł

- dotacja celowa z budżetu państwa

– 12.657 tys. zł

V. Wysokość wydatków z budżetu województwa w roku budżetowym 2003 i dwóch
kolejnych latach:
1. Rok 2003 – 5.700 tys. zł.
2. Rok 2004 – 4.890 tys. zł.
3. Rok 2005 – 4.170 tys. zł.

2.
Nazwa zadania: Wytyczenie i oznakowanie „Szlaku Architektury Drewnianej”
Zakres rzeczowy zadania:
-

oznakowanie szlaku znakami podstawowymi – tablicami informacyjnymi o obiektach
architektury drewnianej,

-

ustawienie tablic informacyjnych ogólnych i lokalnych,

-

ustawienie turystycznych znaków drogowych

I. Cel zadania:
Lepsze wykorzystanie walorów turystycznych regionu.
II. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
III. Okres realizacji zadania:
Lata 2002 - 2003
IV. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania:
400 tys. zł
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:
- dochody własne województwa

– 200,- tys. zł

- dotacja celowa z budżetu państwa

– 200,- tys. zł

V. Wysokość wydatków z budżetu województwa w roku budżetowym 2003 wynosi
310,- tys. zł.
3.
Nazwa zadania: Informatyzacja sieci bibliotek pedagogicznych
Zakres rzeczowy zadania:
Połączenie 17 filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w sieć komputerową poprzez
utworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej. Wyposażenie 4 wojewódzkich bibliotek i ich
filii

w

komputery,

drukarki,

skanery,

odpowiednie

oprogramowania,

urządzenia

multimedialne do prowadzenia szkoleń dla bibliotekarzy.
I Cel zadania: Nowy bardziej efektywny sposób zarządzania i prowadzenia wojewódzkich
bibliotek pedagogicznych, ułatwienie czytelnikom dostępu do zbiorów. Poprawa
wyposażenia

w

odpowiedni

sprzęt

komputerowy,

wdrożenie

oprogramowania

komputerowego, utworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej /w tym stałe włączenie do
internetu/, digitalizacja wybranych zbiorów, uzyskanie wykwalifikowanej kadry.

II. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
III. Okres realizacji zadania
Lata 2002-2004
IV. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania:
2.320,- tys. zł
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:
- dochody własne województwa

– 1.160 tys. zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa

– 1.160 tys. zł.

V. Wysokość wydatków budżetu województwa w roku budżetowym 2003 i 2004.
1. Rok 2003 – 920 tys. zł.
2. Rok 2004 – 500 tys. zł.
4.
Nazwa zadania: Nadbudowa Zespołu Bloku Operacyjnego Budynku Specjalistycznego
Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc z Salą Pooperacyjną Intensywnego Nadzoru.
Zakres rzeczowy zadania:
Kontynuacja prac związanych z wykonaniem nadbudowy II piętra nawy wschodniej
budynku

głównego

pod

potrzeby

bloku

operacyjnego

i

sali

pooperacyjnej

intensywnego nadzoru.
I. Cel zadania:
Dostosowanie do wymogów dla obiektów w służbie zdrowia - spełnienie wymogów
sanitarnych oraz bezpieczeństwa pracy podczas wykonywanych trudnych zabiegów
operacyjnych klatki piersiowej.
II. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
III. Okres realizacji zadania:
Lata 2000 - 2003
IV. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania:
3.593,5 tys. zł
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:
-

dochody własne województwa

- 0 zł,

-

dotacja celowa z budżetu państwa

- 350 tys. zł,

V. Wysokość wydatków budżetu województwa w roku budżetowym 2003 wynosi 350 tys. zł.

5.
Nazwa zadania: Zakup aparatu rtg angiograf do badań koronograficznych dla potrzeb
Pracowni Hemodynamicznej Oddziału Kardiologicznego
Zakres rzeczowy zadania:
Zakup aparatu rtg do angiografii dla potrzeb pracowni badań hemodynamicznych
oddziału kardiologicznego.
I. Cel zadania:
Poprawa bazy zabiegowo – diagnostycznej dla ludności z powiatu przemyskiego,
lubaczowskiego, jarosławskiego oraz innych rejonów Podkarpacia.
II. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
Wojewódzki Szpital w Przemyślu
III. Okres realizacji zadania:
Lata 2001 - 2003
IV. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania:
3.285,6 tys. zł
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:
-

dochody własne województwa

- 0 zł,

-

dotacja celowa z budżetu państwa

- 1.000 tys. zł,

V. Wysokość wydatków budżetu województwa w roku budżetowym 2003 wynosi
1.000 tys. zł.
6.
Nazwa zadania: Śluza sanitarna /szatniowa/ Bloku Operacyjnego Ogólnego i modernizacja
Bloku Operacyjnego Ogólnego dla potrzeb kardiochirurgii - I etap. Adaptacja
pomieszczeń i uruchomienie oddziału kardiochirurgii.
Zakres rzeczowy zadania:
I etap obejmuje wykonanie śluzy

sanitarnej

bloku

Operacyjnego

Ogólnego

oraz

częściową modernizację Bloku Operacyjnego Ogólnego, która umożliwi pełniejsze
wykorzystanie pomieszczenia znajdującego się pomiędzy Izbą Przyjęć a obecnym
Blokiem Operacyjnym. Natomiast II etap to adaptacja pomieszczeń na potrzeby
kardiochirurgii.
I. Cel zadania:
Dostosowanie do wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym
i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia zakładów opieki zdrowotnej
II. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:

Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
III. Okres realizacji zadania:
Lata 2000 - 2003
IV. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania:
12.200 tys. zł
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:
-

dochody własne województwa

- 0 zł,

-

dotacja celowa z budżetu państwa

- 550 tys. zł,

V. Wysokość wydatków budżetu województwa w roku budżetowym 2003 wynosi
550 tys. zł.
7.
Nazwa zadania: Modernizacja i rozbudowa Zakładu Patomorfologii wraz z tunelem
komunikacyjnym
Zakres rzeczowy zadania:
Modernizacja istniejącego parterowego budynku prosektury i wydawania zwłok,
dobudowa do budynku parterowego podpiwniczonego, budowa tunelu podziemnego
dl. 16 m.
I. Cel zadania:
Istniejący

budynek

prosektury

i

wydawania

zwłok

nie

odpowiada

wymogom

sanitarnym i użytkowym. Po rozbudowie i modernizacji budynek będzie posiadał 2
stanowiskową salą sekcyjną oraz chłodnię zwłok dla 9 osób, a zatem będzie spełniał
wymogi w tym zakresie.
II. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Tarnobrzegu
III. Okres realizacji zadania:
Rok 2003
IV. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania:
1.850 tys. zł
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:
-

dochody własne województwa

- 0 zł,

-

dotacja celowa z budżetu państwa

- 400 tys. zł,

V. Wysokość wydatków budżetu województwa w roku budżetowym 2003 wynosi
400 tys. zł.

8.
Nazwa zadania: Budowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla
Dzieci i Młodzieży
Zakres rzeczowy zadania:
Kontynuacja budowy Ośrodka - prace budowlano – montażowe
I. Cel zadania:
Zwiększenie

dostępności

do

usług

rehabilitacyjno – edukacyjnych

dla

dzieci

i młodzieży.
II. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
Fundacja Caritas na Rzecz Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla
Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie
III. Okres realizacji zadania:
Lata 2001 - 2003
IV. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania:
20.000 tys. zł
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA:
-

dochody własne województwa

-

100 tys. zł,

-

dotacja celowa z budżetu państwa

-

800 tys. zł,

V. Wysokość wydatków budżetu województwa w roku budżetowym 2003 wynosi 500 tys. zł.
9.
Nazwa zadania: Budowa drogi łączącej drogi krajowe nr 9 i 19 w rejonie lotniska RzeszówJasionka.
Zakres rzeczowy zadana:
-

Przebudowa drogi o długości 8,9 km, w tym modernizacja istniejącej na długości 3,1
km,

-

Budowa nowej drogi o długości 5,8 km,

-

Przebudowa 2 skrzyżowań z drogą krajową nr 9 i 19.

I. Cel zadania:
Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego.
II. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
III. Okres realizacji zadania:

Lata 2003-2005
IV. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania
11.920 tys. zł.
ŻRÓDŁA FINANSOWANIA:
- dochody własne województwa

– 6.060 tys. zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa – 5.860 tys. zł
V. Wysokość wydatków budżetu województwa w roku budżetowym 2003 i dwóch kolejnych
latach:
1. Rok 2003 - 2.000 tys. zł
2. Rok 2004 - 4.500 tys. zł
3. Rok 2005 - 5.420 tys. zł
10.
Nazwa zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne , odc. Prusiegranica województwa.
Zakres rzeczowy zadania:
Wykonanie nowej drogi długości 3 km.
I. Cel zadania:
Modernizacja i rozwój podstawowej sieci komunikacyjnej w obszarze przygranicznym woj.
Podkarpackiego.
II. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
III. Okres realizacji zadania:
Lata 2003-2005
IV. Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania
9.000 tys. zł.
ŻRÓDŁA FINANSOWANIA:
- dochody własne województwa

- 4 500 tys. zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa - 4.500 tys. zł.
V. Wysokość wydatków budżetu województwa w roku budżetowym 2003 i dwóch kolejnych
latach:
1. Rok 2003

- 600 tys. zł.

2. Rok 2004

- 4.200 tys. zł

3. Rok 2005

- 4.200 tys. zł.

