PROJEKT z 2.09.2013 r.
UCHWAŁA NR

/2013

RADY MINISTRÓW
z dnia

2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni
Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”
Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 37/2013 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany
programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”, w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Łączne nakłady z budżetu państwa na realizację Programu o wartości kosztorysowej 326 963
tys. zł są ponoszone do wysokości 323 348 tys. zł. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po
roku 2012 wynoszą 112.491 tys. zł, w tym:
− w roku 2013 – 36 459 tys. zł;
− w roku 2014 – 54 000 tys. zł;
− w roku 2015 – 22 032 tys. zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PREZES RADY MINISTRÓW

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.
835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr
234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

UZASADNIENIE
Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana finansowania programu
wieloletniego pod nazwą „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”, zwanego dalej „Programem”, w zakresie wysokości środków
w latach 2013–2015.
W ustawie budżetowej na rok 2013 ujęto na ten Program kwotę 45.500 tys. zł. Po dokonaniu
przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy wnikliwej analizy stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego, ustalono, że
planowane

wydatkowanie

środków

przeznaczonych

na

realizację

zadania

wyniesie

36.459 tys. zł.
Niewydatkowanie w roku bieżącym kwoty 9.041 tys. zł, wynika przede wszystkim z:
− rozwiązania w 2012 r. umowy z Generalnym Wykonawcą, realizującym budowę
Centrum Zdrowia Psychicznego etap I;
− konieczności przeprojektowania obiektu na potrzeby Kliniki Psychiatrii, Kliniki
Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz
Zakładu Medycyny Paliatywnej;
− długotrwałej procedury związanej z etapowaniem działań oraz obecnego stanu realizacji
prowadzonego w ramach przetargu ograniczonego postępowania o zamówienie publiczne
na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu na potrzeby Kliniki Psychiatrii, Kliniki
Geriatrii,

Kliniki

Dermatologii,

Chorób

Przenoszonych

Drogą

Płciową

i Immunodermatologii oraz Zakładu Medycyny Paliatywnej na terenie Szpitala
Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Curie Skłodowskiej
9”, co może uniemożliwić wykonanie wszystkich zaplanowanych na ten rok robót
budowlanych;
− określonego terminu (do dnia 29 października 2013 r.) zawartego w umowie
z wyłonionym wykonawcą na realizację pierwszego etapu prac projektowych
dotyczących „Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji
Klinik Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”, który w konsekwencji uniemożliwi
wykonanie robót budowlanych zaplanowanych w zakresie Modernizacji Klinik w roku
bieżącym.
W związku z tym, konieczna jest zmiana wysokości środków zaplanowanych na realizację
Programu w następnych latach realizacji.
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Uwzględniając powyższe, w latach 2013-2017 zakłada się finansowanie realizacji Programu ze
środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości:
1) w roku 2013 – 36 459 tys. zł;
2) w roku 2014 – 54 000 tys. zł;
3) w roku 2015 – 22 032 tys. zł.
Zaawansowanie realizacji inwestycji przedstawia się następująco:
1) do końca roku 2013 – 76%;
2) do końca roku 2014 – 93%;
3) do końca roku 2015 – 100%.
Stosownie do postanowień art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) niewykorzystane środki na finansowanie
programów wieloletnich Rada Ministrów może przeznaczyć na finansowanie innych programów
wieloletnich lub zobowiązań Skarbu Państwa.
Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Uchwała nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597)
i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.
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