PROJEKT z 2.09.2013 r.
UCHWAŁA NR

/2013

RADY MINISTRÓW
z dnia

2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Nowa
siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim”
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 38/2013 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany
programu wieloletniego pod nazwą „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków –
Prokocim”, zwanego dalej „Programem”, w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Łączne nakłady z budżetu państwa na realizację Programu o wartości kosztorysowej
1 230 060 tys. zł, są ponoszone do wysokości 800 000 tys. zł. Nakłady do poniesienia
z budżetu państwa po roku 2012 wynoszą 777 839 tys. zł, w tym:
− w roku 2013 – 3 421 tys. zł;
− w roku 2014 – 80 000 tys. zł;
− w roku 2015 – 166 649 tys. zł;
− w roku 2016 – 156 330 tys. zł;
− w roku 2017 – 145 455 tys. zł;
− w roku 2018 – 112 137 tys. zł;
− w roku 2019 – 113 847 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 oraz 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 „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim”,
zwanego dalej „Programem”, w zakresie wysokości środków w 2013 r., 2015 r. i 2017 r.
W ustawie budżetowej na rok 2013 ujęto na ten Program kwotę 60.000 tys. zł.
Uniwersytet

Jagielloński

Collegium Medicum w

Krakowie,

po

przeprowadzonych

konsultacjach i analizach poinformował, że w 2013 r. w ramach realizowanego Programu,
możliwe jest wydatkowanie na omawiany Program środków w wysokości 3.421 tys. zł.
Zostaną one przeznaczone na przygotowanie terenu pod inwestycję, aktualizację dokumentacji
oraz usługi doradcze.
Uczelnia posiada aktualnie pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany i wykonawczy.
Zakończono wycinkę samosiejek, wykarczowano i uporządkowano plac pod budowę.
Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na przebudowę magistrali wodociągowej na odcinku
kolidującym z zaprojektowanym jego zagospodarowaniem. Zlecono aktualizację kosztorysów
i przygotowywane jest ogłoszenie dialogu konkurencyjnego, którego celem jest wyłonienie
głównego wykonawcy inwestycji. Podpisanie umowy przewidywane jest na koniec 2013 r.
Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
w Krakowie opracował dokument „Analiza Planu Medycznego”, która uwzględnia będący
w toku realizacji program wieloletni pod nazwą „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego
Kraków – Prokocim”. Dokument ten jest efektem szeroko zakrojonych konsultacji Prorektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z przedstawicielami Władz Regionu
Małopolski oraz wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za politykę zdrowotną,
w szczególności został on skonsultowany i uzgodniony formalnie z Małopolskim Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Konkretyzuje on zakres działań
medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, obejmującego zarówno nową siedzibę
budowaną w Krakowie – Prokocimiu, jak i część, jaka ma pozostać w obecnych obiektach
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z uwzględnieniem aktualnie przewidywanych
uwarunkowań

demograficznych

i epidemiologicznych.

Dokument

ten

pozwoli

na

zintensyfikowanie prac zmierzających do opracowania aneksu do „Programu Medycznego”
inwestycji, uwzględniającego kompleksowe, regionalne podejście do opieki zdrowotnej.
W związku z niewykorzystaniem przy realizacji Programu w roku bieżącym środków
w wysokości 56.579 tys. zł., konieczne jest przeniesienie tej kwoty na 2015 r. i 2017 r.

2

Uwzględniając powyższe, w latach 2013-2019 zakłada się finansowanie realizacji Programu ze
środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości:
1) w roku 2013 – 3 421 tys. zł;
2) w roku 2014 – 80 000 tys. zł;
3) w roku 2015 – 166 649 tys. zł;
4) w roku 2016 – 156 330 tys. zł;
5) w roku 2017 – 145 455 tys. zł;
6) w roku 2018 – 112 137 tys. zł;
7) w roku 2019 – 113 847 tys. zł.
Zaawansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu państwa przedstawia się
następująco:
1) do końca roku 2013 – 3%;
2) do końca roku 2014 – 13%;
3) do końca roku 2015 – 34%;
4) do końca roku 2016 – 54%;
5) do końca roku 2017 – 72%;
6) do końca roku 2018 – 86%;
7) do końca roku 2019 – 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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