  				                  Uchwała nr 1779/365/VI/2022
Zarządu Województwa Śląskiego
     z dnia 27.09.2022 r. 

w sprawie:

zawarcia umów dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 rok o samorządzie województwa  (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.).


Zarząd Województwa Śląskiego                                                                  
u c h w a l a:

§ 1

	Przystępuje się do zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu z przeznaczeniem                            na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup 5 defibrylatorów oraz 2 urządzeń              do kompresji klatki piersiowej na potrzeby SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego          w Sosnowcu” do kwoty  497 840 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100).
	Przystępuje się do zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu z przeznaczeniem                       na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja przez SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie na potrzeby poprawy warunków pracy” do kwoty  339 000 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).
	Przystępuje się do zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu z przeznaczeniem                                na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup 2 ambulansów ratunkowych wraz                      z wyposażeniem na potrzeby SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu”                  do kwoty  1 176 000 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).
	Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Jakub Chełstowski
- Marszałek Województwa 
-
……………………………

Wojciech Kałuża
- Wicemarszałek Województwa 
-
……………………………

Dariusz Starzycki
- Wicemarszałek Województwa 
-
……………………………

Izabela Domogała
- Członek Zarządu Województwa 
-
……………………………

Beata Białowąs
- Członek Zarządu Województwa
-
……………………………











