
UCHWAŁA NR XXVII/48/2019  

Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia 23 września 2019 r. 

 

 

w sprawie: planowanej realizacji II Etapu działania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie 

obszaru zabiegowo-operacyjnego Pleszewskiego Centrum Medycznego - Bloku operacyjnego wraz  

z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale 

Kardiologicznym”. 

 

Na podstawie: art. 4, ust.1, pkt. 2 i art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.)   
 

 

 

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Powiat Pleszewskiego zawarł z Wojewodą Wielkopolskim umowę dotacji Nr 14/ZD/2018  

o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa  

pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie obszaru zabiegowo-operacyjnego Pleszewskiego 

Centrum Medycznego - Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

oraz Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym”. 

2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, została przyznana na realizację zakresu rzeczowego  

I etapu zadania, o którym mowa w ust. 1, tj. na zakup systemu angiografii cyfrowej.  

3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, mieści się w zakresie polityki rozwoju oraz stanowi zadanie 

własne jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Drugi etap działania, o którym mowa w ust. 1,  obejmujący Rozbudowę, modernizację oraz 

doposażenie Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

realizowany będzie w podmiocie leczniczym – Pleszewskim Centrum Medycznym Sp. z o.o.  

w Pleszewie, z siedzibą w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 125a, w latach 2019 i 2020. 

5. Szacunkowy koszt II etapu działania, o którym mowa w ust. 4, wynosi 12 000 000,00 zł. 

 

 

§ 2 

 

1. Zarząd Powiatu w Pleszewie, w ramach mechanizmu określonego w art. 20a ustawy z dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295), złoży 

wniosek o dofinansowanie działania opisanego w § 1 ust. 1 w formie dotacji  wysokości stanowiącej 

80% kosztów tego działania. 

2. Zarząd Powiatu w Pleszewie deklaruje zapewnienie przez Powiat Pleszewski wkładu własnego  

w kwocie stanowiącej 20% kosztów realizacji działania opisanego w § 1 ust. 4.  

W tym celu Zarząd Powiatu wystąpi do Rady Powiatu w Pleszewie z wnioskiem o podjęcie uchwały 

w tym zakresie. 

 

 

 

 



§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Starosta  Maciej Wasielewski  ………………. 

Wicestarosta  Damian Szwedziak    ……………….. 

Członek Zarządu Leopold Lis       ……………….. 

Członek Zarządu Marek Szewczyk ……………….. 

Członek Zarządu Radomir Zdunek ……………….. 

 

 

 

 


