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załącznik nr 1 do uchwały  

Nr III/55/1/2010 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 25 sierpnia 2010 roku 

 

 

 

Wykaz zmian wprowadzonych na zadaniach: 
 

 

w zakresie oświaty: 

 

poz. nr 4 - Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi –„Przebudowa i rozbudowa 

budynku szkoły wraz z ociepleniem” 

1. Zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 212 551 zł tj. z kwoty 2 483 289 zł 

do kwoty 2 270 738 zł, 

2. Zmniejszenie środków  budżetu Województwa planowanych na rok 2010 o kwotę 

212 551 zł  tj. z kwoty 653 285 zł do kwoty 440 734 zł. 

 

w zakresie ochrony zdrowia: 

 

poz. nr 8 -  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - „Obiekty Wydziału Farmaceutycznego 

w Sosnowcu przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - II etap”  

1. Zmianę wartości kosztorysowej zadania  z kwoty 32 000 000 zł na  kwotę  33 314 000 zł, 

2. Zmianę terminu realizacji inwestycji z lat 2009-2011 na lat 2007-2013, 

3. Wprowadzenie w latach 2007-2013 do WPI środków Ministerstwa Zdrowia  w kwocie  

22 814 000 zł, 

4. Wprowadzenie w roku 2011 środków Miasta Sosnowiec w kwocie 2 500 000 zł. 

 

poz. nr 14 - Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich – „Rozbudowa obiektu 

szpitalnego”   

1. Zmianę terminu realizacji zadania z lat 2009-2012 na lata 2009-2013,  

2. Zmniejszenie środków budżetu Województwa planowanych  na rok 2010 o kwotę  

9 500 000 zł  tj. z kwoty 12 000 000 zł do kwoty 2 500 000 zł, 

3. Zwiększenie środków budżetu Województwa  planowanych do poniesienia w latach 2011-

2012, w tym” 

a) w roku 2011 o kwotę 3 000 000 zł tj. z kwoty 12 000 000 zł do kwoty 15 000 000 zł, 

b) w roku 2012 o kwotę 1 500 000 zł tj. z kwoty 14 000 000 zł do kwoty 15 500 000 zł, 

4. Wprowadzenie w roku 2013 środków budżetu Województwa w kwocie 5 000 000 zł. 

 

poz. nr 17 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu  - „Remont 

lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich” 

1. Zmianę wartości  kosztorysowej zadania z  kwoty 1 366 614 zł  na  kwotę 3 773 014 zł,  

2. Zmianę terminu realizacji inwestycji z lat 2009-2010 na lata 2009-2011, 

3. Zmianę przewidywanego zakresu do wykonania z: „Wykonanie dokumentacji projektowej, 

prace ziemne, droga dojazdowa, lądowisko, odwodnienie płyty lądowiska (kanalizacja 

deszczowa), instalacje elektryczne (oświetlenie lądowiska i drogi dojazdowej), dodatkowe 

pomoce nawigacyjne (oprawa identyfikacyjna lądowiska i precyzyjny wskaźnik ścieżki 

schodzenia),nadzór inwestorski, zarządzanie projektem, promocja projektu” na: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej lądowiska, wykonanie dokumentacji projektowej 

rękawa, prace ziemne, droga dojazdowa, lądowisko, odwodnienie płyty lądowiska 

(kanalizacja deszczowa), instalacje elektryczne (oświetlenie lądowiska i drogi dojazdowej), 

dodatkowe pomoce nawigacyjne (oprawa identyfikacyjna lądowiska i precyzyjny wskaźnik 
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ścieżki schodzenia), wykonanie rękawa łączącego lądowisko z SOR-em, nadzór 

inwestorski, zarządzanie projektem, promocja projektu”, 

4. Korektę nakładów planowanych do poniesienia w  2010 roku, a mianowicie: 

a) zmniejszenie środków UE o kwotę 36 272 zł tj. z kwoty 1 161 566 zł do kwoty 

1 125 294 zł, 

b) zmniejszenie środków budżetu Województwa o kwotę 4 329 zł tj. z kwoty 136 717 zł 

do kwoty 132 388 zł, 

c) zwiększenie środków beneficjenta o kwotę 58 862 zł tj. z kwoty 7 331 zł do kwoty  

66 193 zł.  

5. Wprowadzenie w roku 2011 środków 

a) UE w kwocie - 2 029 918zł  

b) budżetu Województwa w kwocie - 238 814 zł,  

c) beneficjenta  w kwocie - 119 407 zł.  

 

poz. nr 19 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu „Poprawa 

właściwości energetycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w 

Sosnowcu” 

1. Zmianę terminu realizacji zadania z lat 2010-2012 na lata 2011-2013, 

2. Wyzerowanie nakładów pierwotnie planowanych na rok 2010 ze środków Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy oraz z budżetu Województwa, 

3. Korektę nakładów planowanych do poniesienia w latach 2011-2012 i po roku 2012, poprzez 

pozostawienie wielkości środków w dotychczasowych kwotach lecz przesunięcie ich 

wydatkowania o rok. 

 

w zakresie kultury: 

 

poz. nr 7 - Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie - „Budowa obiektu wielofunkcyjnego 

(szkoleniowo-ekspozycyjnego) na terenie GPE w Chorzowie” 

1. Zwiększenie wartości kosztorysowej inwestycji o kwotę 970 824 zł tj. z kwoty 8 992 600 zł 

do kwoty 9 963 424 zł, 

2. Wprowadzenie w roku 2010 środków własnych GPE w kwocie 29 881 zł, 

3. Zwiększenie w latach 2011-2012 środków budżetu Województwa o kwotę 940 943 zł, 

 w tym: 

a) w  roku 2011 o kwotę 724 492 zł tj. z kwoty 4 675 508 zł do kwoty 5 400 000 zł, 

b) w roku 2012 o kwotę 216 451 zł  tj. z kwoty 3 032 052 do kwoty 3 248 503 zł. 

 


