
Uchwała Nr XXVII / 145 / 2009 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 26 lutego 2009r. 
 
w sprawie: wyrażenia   zgody  na  przystąpienie  Powiatu   Szydłowieckiego  do   aplikowania 

i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet 
VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.1 
Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia „Rozbudowa, przebudowa, 
modernizacja i wyposażenie Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ w Szydłowcu 
oraz Przychodni Rejonowych: w Szydłowcu, Majdowie  i Wysokiej- dostosowanie 
do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia” 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2, art. 9 ust. 1 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, 
z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala co następuje:  
 

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do realizacji projektów  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ; 
Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 
Działanie 7.1  Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia 
Opis przedsięwzięcia ; 
„Rozbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie Przychodni Specjalistycznej       
SPZZOZ w Szydłowcu oraz Przychodni Rejonowych: w Szydłowcu, Majdowie  
i Wysokiej- dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia” 
 

§ 2

Zagwarantować w budżecie Powiatu na 2009 i 2010 rok, jako wkład własny, środki 
finansowe w wysokości: 

1. Na 2009r. - 306 069,95 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć 
złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) 

2. Na 2010r. - 566 591,61 zł ( słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy, pięćset 
dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy).  

3. Całość projektu  4 310 535,33 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  
 Rady Powiatu w Szydłowcu 

 
Marek Sokołowski 

 


