
Uchwała Nr 168/978/2017 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 28 września 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej 

zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018 

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala 

co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zabezpieczenia 

środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na 

rok 2018. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała Nr 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 
z dnia 

 
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018. 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2018 środków 

finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wkładu własnego na realizację 

projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”, w 

wysokości 3 500 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).  

2. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 875 098 zł, w tym: 

- w roku 2015 - 40 590 zł, środki własne Szpitala 

- w roku 2017 - 1 455 350 zł, z tego: środki własne Szpitala w wysokości 55 350 zł, środki 

z budżetu powiatu w wysokości 400 000 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 

1 000 000 zł. 

- w roku 2018 - 5 379 158 zł z tego: środki z budżetu powiatu 3 500 000 zł, środki własne 

Szpitala 1 879 158 zł.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Zaakceptowano: 
Alicja Mach – Naczelnik Wydziału IMP 
Andrzej Ziarek – Radca Prawny 
 
  



 

UZASADNIENIE 

 

 

Powiat Stalowowolski ubiegał się o dofinansowanie w roku 2017 r. z rezerwy ogólnej budżetu 

państwa  zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”.  

Zadanie miało na celu wykonanie robót budowlanych w celu zwiększenia powierzchni OAiIT o 

822 m2 do łącznej powierzchni 1045 m2 i zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii z 5 do 

10. W ramach projektu OAiIT miał został wyposażony w nowy sprzęt i aparaturę.  

Powiat ubiegał się o dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł.   

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 000 000 zł. W związku z powyższym w roku 2017 

zostanie zrealizowany pierwszy etap projektu tj. zostanie zakupione wyposażenie za kwotę 

1 400 000 zł tj: łóżka chorego, respiratory, pompy infuzyjne, aparat do terapii nerkozastępczej, 

aparat USG, defibrylator i monitor hemodynamiczny. Drugi etap inwestycji przewiduje się do 

realizacji w roku 2018. W ramach drugiego etapu przewiduje się wykonanie robót budowlanych 

oraz zakup pozostałej aparatury i sprzętu medycznego. 

 

 

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


