
          Projekt 
UCHWAŁA NR …………./………../18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W RZESZOWIE 

z dnia …………….. 2018 roku 
 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na wkład własny i 

wydatki niekwalifikowane do projektu w ramach POIiŚ 2014-2020  
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 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 2000 r. Nr 22, poz. 168 z późn. zm.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Postanawia się dofinansować w latach 2019-2020 z budżetu Województwa 
Podkarpackiego projekt pn. „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby 
funkcjonowania centrum urazowego dzieci” planowany do realizacji przez 
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, celem 
zabezpieczenia wkładu własnego i wydatków niekwalifikowanych w przypadku 
zakwalifikowania się szpitala do grona beneficjentów tego programu.  

2. Szacowana całkowita wartość projektu wynosi 10.327.061,85 zł (słownie: dziesięć 
milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 85/100), 
w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 7.260.105 zł (słownie: 
siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sto pięć złotych) oraz wkład 
własny i wydatki niekwalifikowane 3.066.956,85 zł (słownie: trzy miliony 
sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 85/100). 

3. Środki na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowanych w wysokości 
3.066.956,85 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset 
pięćdziesiąt sześć złotych 85/100)  pochodzić będą: 
1) w roku 2019, w kwocie  2.146.869,80 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści 

sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 80/100) z wydatków 
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2018-2042 na przyszłe inwestycje  jednoroczne. 

2) w roku 2020, w kwocie 920.087,05 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy 
osiemdziesiąt siedem złotych 05/100) z wydatków zaplanowanych  



w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 
2018-2042 na  przyszłe inwestycje  jednoroczne. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Klinicznego Szpitala 

Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na wkład własny i wydatki 
niekwalifikowane do projektu w ramach POIiŚ 2014-2020. 

 
Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

zwrócił się z prośbą o udzielenie w latach 2019-2020 dotacji w kwocie 3.066.956,85 zł na 

zabezpieczenie udziału własnego i wydatki niekwalifikowalne dla projektu „Modernizacja  

i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  

w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”. Szpital aplikuje  

o przyznanie środków europejskich w ramach konkursu zamkniętego Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie  9.1. Infrastruktura 

ratownictwa medycznego. 

 W ramach realizacji projektu zaplanowano wykonanie przebudowy: Kliniki Chirurgii Dzieci 

oraz Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci w zakresie dostosowania ich 

do obowiązujących standardów i  przepisów prawnych (w tym rozporządzenia Ministra 

Zdrowia  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą), 

nowe rozplanowanie w istniejącej kubaturze wszystkich niezbędnych funkcji, w tym 

zorganizowanie brakujących izolatek, węzłów sanitarnych dla dzieci niepełnosprawnych, 

pomieszczeń socjalnych i węzłów sanitarnych dla rodziców. Projekt wymagać będzie 

wykonania  robót ogólnobudowlanych wraz z nową infrastrukturą techniczną – sanitarną  

i elektryczną w całym obszarze jednostek wraz z doposażeniem medycznym  

i niemedycznym Klinik: Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć/ 

Pododdział Intensywnej Terapii  i Anestezjologii dla Dzieci i Noworodków, Chirurgii Dzieci, 

Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Bloku operacyjnego dzieci/ Sali 

intensywnej opieki pooperacyjnej dzieci. 

Jest to inwestycja bardzo istotna z punktu widzenia jakości systemu ochrony zdrowia  

i poziomu zdrowia społeczeństwa. W Polsce obrażeniom ciała ulega ok. 3 mln osób. 

Spośród nich 300 tys. wymaga hospitalizacji a 30 tys. umiera. Śmiertelność po urazach  

w kraju wynosi 75/100 tys. rocznie (4%) natomiast kalectwo pourazowe 25% 

hospitalizowanych. 50% ofiar śmiertelnych to zgony na miejscu wypadku. Śmiertelność na 

skutek urazów w Polsce jest o połowę wyższa niż w innych krajach zachodnich. Inwestycja 

zaspokoi  potrzeby chorych dzieci i młodzieży z urazami wielonarządowymi, które jako ofiary 

wypadków będą mogły otrzymywać szybką i kompleksową pomoc medyczną. 

W terminie do 30 kwietnia br. Szpital powinien złożyć wniosek w ramach ogłoszonego 

konkursu. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 -2020. Wartość zadania wg 

dokumentacji projektowej z kwietnia 2018 r. wynosi 10.327.061,85 zł, w tym 7.260.105,00 zł 



stanowić będą środki europejskie. Szacunkowa wartość zadania wg złożonej w 2016 r. fiszki 

projektowej wynosiła 8.750.000 zł. Z uwagi na trudności finansowe Szpital zwrócił się  

z prośbą o udzielenie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego wsparcia finansowego 

i podjęcie przez organ założycielski uchwały o sfinansowaniu wkładu własnego zadania.  

Finansowanie zadania: 

lata  

wartość zadania  wkład własny 
Środki 

europejskie 
POIiŚ 

wydatki 
kwalifikowane 

wydatki 
niekwalifikowane 

 razem 
15 % wydatków 
kwalifikowanych  

wydatki 
niekwalifikowane 

 razem 

2019 5 978 910,00 1 250 033,31 7 228 943,31 896 836,49 1 250 033,31 2 146 869,80 5 082 073,50

2020 2 562 390,00 535 728,54 3 098 118,54 384 358,51 535 728,54 920 087,05 2 178 031,50

Razem 8 541 300,00 1 785 761,85 10 327 061,85 1 281 195,00 1 785 761,85 3 066 956,85 7 260 105,00

 

Przedmiotowa inwestycja jest bardzo istotna z punktu widzenia jakości systemu ochrony 

zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa, realizowana będzie w latach 2019-2020, pod 

warunkiem zakwalifikowania się szpitala do grona beneficjentów programu.  

 


