
 

Uchwała Nr 141/772/2017 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 16 marca 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej 

zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018 

 

 

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

powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                      
Projekt 

Uchwała Nr........................ 
Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia.......................... 
 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego 
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018.  

 
 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit.”e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) Rada Powiatu 
Stalowowolskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
1. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2018 środków 

finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wkładu 
własnego na realizację projektu pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu 
w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości 
świadczonych usług zdrowotnych”, przewidywanego do realizacji w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 , Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Poddziałanie 
6.2.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, w wysokości 11 284 873 zł (słownie: 
jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset 
siedemdziesiąt trzy złote).  

2. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 21 282 733,34 zł, w tym przewidywane 
dofinansowanie w wysokości 9 997 860,91 zł. 

3. Przewidywany termin realizacji projektu luty-październik 2018 roku. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Zaakceptowano: 
Alicja Mach - Naczelnik Wydziału IMP 
Aleksander Szczęch – Radca Prawny 

 
 
 
 
  



 

 
UZASADNIENIE 

 
SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli planuje ubiegać się 

o dofinansowanie projektu pn. ”Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej 

Woli do obowiązujących przepisów, jako element polepszenia, jakości świadczonych 

usług zdrowotnych”, przewidywanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI 

Spójność przestrzenna i społeczna, Poddziałanie 6.2.1. Infrastruktura ochrony zdrowia. 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 21 282 733,34 zł, w tym przewidywane 
dofinansowanie w wysokości 9 997 860,91 zł ( maksymalna kwota dofinansowania 10 
mln zł). Przewiduje się, że wkład własny w wysokości 11 284 873 zł zostanie 
zabezpieczony przez Powiat Stalowowolski. 
 
Inwestycja polega na dostosowaniu wybudowanego w 2006 r. Pawilonu Diagnostyczno – 

Zabiegowego (PDZ) do obowiązujących przepisów w celu polepszenia, jakości 

świadczonych usług, poprzez:  

- powstanie bloku operacyjnego, na drugim piętrze istniejącego Pawilonu Diagnostyczno 

– Zabiegowego, tj. na poziomie oddziałów chirurgicznego i ortopedycznego, składającego 

się z 5-ciu sal operacyjnych, sali wybudzeniowej na 6 stanowisk i 3-ech sal zabiegowych 

do zabiegów techniką endoskopową, w tym jedna z aparatem RTG oraz wymaganych 

pomieszczeń pomocniczych, 

 - utworzenie centralnej sterylizatorni (na parterze PDZ), która zostanie połączona 

z blokiem operacyjnym wydzielonymi dźwigami towarowymi, przy zachowaniu dróg 

„czystej” i „brudnej”,  

- wymianę istniejącej aparatury i sprzętu medycznego bloku operacyjnego i centralnej 

sterylizatorni,  

- zakup dodatkowej aparatury i sprzętu medycznego, jako forma doposażenia 

rozbudowanych komórek organizacyjnych tak, aby po zrealizowaniu inwestycji 

przeniesione i zmodernizowane komórki organizacyjne w sposób optymalny mogły 

prowadzić działalność medyczną.  

Inwestycja umożliwi przeprowadzenie większej ilości operacji w znacznie 

podwyższonych standardach, co z kolei będzie przekładało się, na jakość wykonanego 

zabiegu, jego skuteczność i sterylność, a także na skrócenie okresu rekonwalescencji po 

zabiegu. Przedsięwzięcie pozwoli również na wyposażenie Szpitala 

w wysokospecjalistyczne urządzenia, które będą wykorzystywane przy operacjach oraz 

na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, poprzez kompleksową 

poprawę stanu technicznego bloków operacyjnych Szpitala wraz z powiązaną 

funkcjonalnie centralną sterylizatornią. 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


