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dotyczy: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II pula (I nabór) - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku 

 

 

W związku z otrzymaniem przez Powiat Turecki dofinansowaniem ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych II pula (I nabór) w wysokości 12 mln złotych na zadanie pn. Przebudowa oddziałów 

SP ZOZ w Turku, informujemy i zwracamy się z prośbą o zmianę zakresu przedmiotu wydatku 

majątkowego ww. zadania. 
         

Było - zgodnie z ostatnią przesłaną informacją pismo nr IZP.8023.17.2020 z dnia 22 stycznia 2021 roku: 
 

1. Przebudowę oddziału ginekologiczno - położniczego z sala porodową i oddziałem 

noworodkowy (koszty dokumentacji projektowej, robót budowlanych, wyposażenia oddziału, 

inspektora nadzoru),  

2. Wymianę agregatu prądotwórczego (koszty dokumentacji projektowej, robót budowlanych, 

inspektora nadzoru). 
 

Planujemy - po zmianie zakresu przedmiotu wydatku przeznaczenie kwoty 12.000.000,00 zł na  
 

1. Przebudowę oddziału ginekologiczno - położniczego z sala porodową i oddziałem 

noworodkowy – koszty: 

- dokumentacji projektowej,  

- robót budowlanych,  

- wyposażenia oddziału, 

- inspektora nadzoru,  

2. Wymianę agregatu prądotwórczego – koszty: 

- robót budowlanych  

- inspektora nadzoru 
 

W wyniku realizacji inwestycji, zrezygnowano z kosztów opracowania dokumentacji projektowej na 

wymianę agregatu prądotwórczego, wykorzystano istniejącą dokumentację, która była w posiadaniu 

SP ZOZ w Turku, a środki na to zadanie przeznaczono na pozostałe zadania inwestycyjne 

przewidziane na zadaniu inwestycyjnym. 
 

             Koszt inwestycji przy zmienionym zakresie rzeczowym nie ulegnie zmianie i będzie nadal 

wynosił 12 milionów zł zgodnie otrzymanym dofinansowaniem. Klasyfikacja budżetowa wydatków na 

planowaną inwestycję pozostaje bez zmian. A udział wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19              

w zmienionej wartości planowanej inwestycji wyniesie 100%. 

                                            Z poważaniem 

 

Pan  

Mateusz Morawiecki  

Prezes Rady Ministrów 

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa  
 

za pośrednictwem 
 

Pan 

Michał Zieliński 

  Wojewoda Wielkopolski 

  Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań 
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