
ZARZĄDZENIE NR 2317/2004 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 21 grudnia 2004 r. 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa 
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej zabezpieczenia środków 
finansowych jako wkładu własnego na realizację zadań wnioskowanych przez 
Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego w Krakowie i Zakład Opiekuńczo 
Leczniczy w Krakowie do współfinansowania w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z 
art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 
Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się i przekazuje pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu 
własnego na realizację zadań wnioskowanych przez Szpital Specjalistyczny im. 
St. Żeromskiego w Krakowie i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie do 
współfinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego na lata 2004-2006.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydenta Miasta Krakowa
        / - /

                                                                                 



Projekt Prezydenta Miasta Krakowa
Druk nr ...................

UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Krakowa

z dnia 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego 
na realizację zadań wnioskowanych przez Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego 
w Krakowie i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie do współfinansowania 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 
2004-2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, 
z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 
poz.1203/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

 § 1.
Wyraża się wolę, aby Prezydent Miasta Krakowa zabezpieczył środki finansowe 

w roku 2005 i 2006, stanowiące wkład własny:
1. Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu 
diagnostyki obrazowej dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ 
w Krakowie” oraz zadania pn.. „Zakup wyposażenia dla bloku operacyjnego 
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie”

2. Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie, na 
realizację zadania pn.„Termomodernizacja Pawilonu Nr 1 i Pawilonu Nr 2 
z dostosowaniem do wymogów, jakim powinny odpowiadać pod względem 
sanitarnym i budowlanym obiekty służby zdrowia wraz z wyposażeniem w nowe 
urządzenia medyczne”,

w związku z ubieganiem się przez te zakłady o współfinansowanie powyższych zadań 
inwestycyjnych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach 
„Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem przez Marszałka Województwa Małopolskiego 
naboru projektów wniosków o współfinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w terminie 1.12.2004 r. –
14.01.2005 r., Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie 
zamierza złożyć dwa wnioski pn.:„Zakup sprzętu diagnostyki obrazowej dla Szpitala 
Specjalistycznego im. St. Żeromskiego w Krakowie” oraz  „Zakup wyposażenia dla 
bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego w Krakowie”. 
Zakład Opiekuńczo Leczniczy przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie zamierza złożyć 
wniosek pn. „Termomodernizacja Pawilonu Nr 1 
i Pawilonu Nr 2 z dostosowaniem do wymogów jakim powinny odpowiadać pod 
względem sanitarnym i budowlanym obiekty służby zdrowia wraz z wyposażeniem 
w nowe urządzenia medyczne”.

Wymogiem formalnym złożenia projektu jest przedstawienie między innymi 
załącznika informującego o zabezpieczeniu środków finansowych na pokrycie wkładu 
własnego, który stanowi 25% kwalifikowalnych kosztów projektu, 100% kosztów 
niekwalifikowalnych oraz zabezpieczenie środków w pierwszym kwartale realizacji 
projektu. 

W przypadku zakwalifikowania projektów i objęcia ich współfinansowaniem ze 
środków strukturalnych Unii Europejskiej, konieczne jest zabezpieczenie środków 
finansowych na pokrycie wkładu własnego: dla Szpitala Żeromskiego w roku 2005 
kwoty 2 515 000 zł. oraz w roku 2006 kwoty 306 000 zł., a dla Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego w roku 2005 kwoty w wysokości 1950 000 zł.

Niniejsza uchwała intencyjna stanowi potwierdzenie zagwarantowania środków 
finansowych jako wkładu własnego w przypadku wyboru do realizacji dwóch ww. 
projektów Szpitala Żeromskiego oraz projektu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.


