UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zatwierdzenie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2017-2018 zadania pod
nazwą „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług
medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki we Włocławku” realizowanego przez Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zbiorcze zestawienie kosztów jest zatwierdzane na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000
i 1432), uchwały Nr XL/659/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038
(z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych
i remontów oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie
samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Spraw
Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zmiany podyktowane są urealnieniem planowanych wydatków finansowanych
ze środków własnych województwa w 2018 r. Powyższe ma wpływ na planowany ogólny
koszt przedsięwzięcia. Zmienia się okres realizacji zadania do 2019 r.
5. Ocena skutków regulacji:
Skutkiem wykonania uchwały będzie podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz
zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
we Włocławku.
W ramach zadania zostanie wykonany wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy.
Planowane prace modernizacyjne dotyczą adaptacji budynków nr 6, 7, 9 i 12 i dotyczą, m.in.
izolacji wilgociowych i termicznych budynków, w tym wymiana okien, drzwi, przestarzałej
instalacji elektrycznej.
Nakłady poniesione w roku 2017:
4.000,00 zł budżet województwa,
- 431.342,78 zł dotacja EFRR,
76.119,32 zł środki własne jednostki,
- 263.048,78 zł środki KPIM.
Planowane nakłady w 2018 r.:
- 2.019.065,44 zł budżet województwa,
- 2.484.968,72 zł dotacja EFRR,
- 6.124.244,63 zł środki KPIM,
116,68 zł środki własne jednostki.
Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu województwa w kwocie
2.023.065,44 zł
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 21.666.614,85 zł.

