Projekt
UCHWAŁA NR …………./………../16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia …………….. 2016 roku
w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych dla
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof.
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu na wkład własny projektu „Modernizacja
Budynku Nr 5 - I etap - Termomodernizacja” w ramach działania NFOŚiGW
„Poprawa jakości powietrza część 2 – Zmniejszenie zużycia energii
w budownictwie”.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 19 ust. 2 Statutu Województwa
Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r.
Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaplanowania
w latach 2017-2018 w budżecie Województwa Podkarpackiego środków
finansowych w łącznej wysokości 356.398,10 zł na wkład własny zadania
„Modernizacja Budynku Nr 5 - I etap - Termomodernizacja” realizowanego przez
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego
Kępińskiego w Jarosławiu z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania „Poprawa jakości powietrza
część 2 – Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” w przypadku
zakwalifikowania się szpitala do grona beneficjentów tego programu.
2. Łączne nakłady na realizację zadania określonego w ust. 1 wynoszą
2.312.653,98 zł, w tym środki z budżetu Województwa Podkarpackiego
356.398,10 zł, z tego:
1) w roku 2017 - 162.157,53 zł
2) w roku 2018 - 194.240,57 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego
Kępińskiego w Jarosławiu zwrócił się z prośbą o udzielenie w latach 2017-2018 dotacji
w kwocie 356.398,10 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Modernizacja
Budynku Nr 5 - I etap - Termomodernizacja”. Szpital aplikuje o przyznanie środków
z NFOŚiGW w ramach działania Poprawa jakości powietrza część 2 – Zmniejszenie zużycia
energii w budownictwie”.
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa modernizacja Budynku Nr 5 (wpisanego do
rejestru zabytków ) połączona z wymianą pokrycia dachu i modernizacją elewacji.
I etap to wykonanie termomodernizacji Budynku. Po modernizacji Budynek Nr 5 będzie
spełniał aktualne wymogi przepisów sanitarno- technicznych oraz przeciwpożarowych.
W budynku zlokalizowana jest kuchnia szpitala wraz ze stołówką oraz administracja szpitala.
Część pomieszczeń po dawnej pralni zostanie zagospodarowana na magazyn żywnościowy,
co poprawi funkcjonalność kuchni głównej szpitala. W budynku powstanie również centralne
archiwum.
Budynek nr 5 znajduje się w złym stanie technicznym. W ramach okresowej (pięcioletniej)
kontroli stanu technicznej sprawności elementów budynku wykonanej w roku 2013 zalecono
między innymi: wykonać nowe pokrycie dachu, wymienić zmurszałe krokwie oraz poszycie
koszy z desek, wykonać nowe rynny dachowe i rury spustowe, wykonać nowe tynki
renowacyjne na elewacji oraz dostosować elewację do pozostałych budynków wpisanych do
rejestru zabytków (dawne koszary wojskowe). Wymiany wymaga również instalacja
elektryczna, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, instalacja c.o. oraz
kanalizacyjna.
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W terminie do 30 grudnia br. Szpital powinien złożyć wniosek w ramach ogłoszonego
działania. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018. Wartość zadania to
2.312.653,98 zł, a jego finasowanie przedstawia się następująco:
Źródła finansowania
Lp

Wyszczególnienie

Koszt ogółem
NFOŚiGW

Budżet
województwa

SPZOZ
Jarosław
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Rok 2017

1.050.716,86

873.559,33

162.157,53

15.000,00
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Rok 2018

1.261.937,12

1.049.696,55

194.240,57

18.000,00

2.312.653,98

1.923.255,88

356.398,10

33.000,00
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Razem

Szpital zwrócił się z prośbą o udzielenie przez Samorząd Województwa wsparcia
finansowego i podjęcie przez organ założycielski uchwały (promesy) o sfinansowaniu wkładu
własnego zadania.
Udzielenie dotacji umożliwi skorzystanie ze środków funduszu, przyczyni się także do
poprawy stanu technicznego budynku.
Ponieważ inwestycja realizowana będzie w latach następnych, zobowiązanie zaplanowania
środków w budżecie powinno być podjęte w formie uchwały intencyjnej.

