Projekt
Uchwała Nr........................
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia..........................
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
w Stalowej Woli na rok 2022.
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. ”e” ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala co
następuje:
§ 1.
1.

2.
3.

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2022 środków
finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w wysokości 2 119 549,00
zł (słownie: dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć
złotych 00/100) na realizację projektu pn. „Zaprojektowanie i budowa pomieszczeń
z przeznaczeniem na oddział ortopedyczny i kardiologiczny wraz z wyposażeniem
w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7 119 549,00 zł, w tym dofinansowanie
w wysokości 5 000 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Przewidywany termin realizacji projektu w latach 2021- 2022.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaakceptowano:
Alicja Mach – Naczelnik Wydziału IMP
Radosław Kubis – radca prawny

UZASADNIENIE
Powiat Stalowowolski we wrześniu 2020 r. złożył wniosek do Prezesa Rady Ministrów
za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o uzyskanie środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa
pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział ortopedyczny i kardiologiczny wraz
z wyposażeniem w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”. Inwestycja
polega na przebudowie/adaptacji IV piętra pawilonu diagnostyczno-zabiegowego
na potrzeby oddziału ortopedycznego (21 łóżek) i oddziału kardiologicznego (25 łóżek).
Wartość projektu została wstępnie oszacowana na kwotę 7 700 000,00 zł. Pozyskano
dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 zł. Środki funduszu przekazano na rachunek
powiatu w 2020 roku, a w 2021 roku wprowadzono do budżetu powiatu jako przychody
jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach.
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wartość projektu wyniosła 7 119
549,00 zł, w tym prace projektowe 158 800,00 zł, roboty budowlane w wysokości
6 873 573,00 zł, nadzór inwestorski w wysokości 87 176,00 zł.
Brakujące środki w wysokości 2 119 549,00 zł zostaną zabezpieczone przez powiat
stalowowolski.
Przewidywany termin realizacji projektu styczeń 2021 - luty 2022.
Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie dostępu do dobrej jakości infrastruktury
umożliwiającej świadczenie usług o wysokim standardzie, poprawi bazę diagnostycznoleczniczą szpitala oraz zapewni dostęp do wysokiej jakości usług medycznych. Realizacja
projektu
stanowi
również
kontynuację
procesu
dostosowania
szpitala
do obowiązujących przepisów.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Janusz Zarzeczny
Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

