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Komisja Budżetu, Finansów i 
Rozwoju Gospodarczego 

 
 
 
Dotyczy: realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w samodzielnych zakładach opieki 
zdrowotnej.  
Opracowano na podstawie dokumentów otrzymanych z jednostek. 
 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy realizuje obecnie zadanie: 
 
1. „Remont poddasza Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli oraz wykonanie robót izolacyjnych ścian fundamentowych w 
pomieszczeniach kotłowni Zakładu”.  

 
Wartość zadania: 140 000,- zł  
Termin zakończenia zadania: 31.10.2018 r. 

 
 
2. Zakup pompy cyrkulacyjnej umożliwiającej obieg ciepłej wody w Zakładzie Pielęgnacyjno-

Opiekuńczym w Stalowej Woli. 

Wartość zadania: 5 000,- zł 
Zadanie zostało zrealizowane  w maju 2018 r. 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital 

Specjalistyczny w Stalowej Woli obecnie realizuje zadania: 

 

1.  „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących 
przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług” 

 
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 jedną 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. 
Inwestycja jest dofinansowywana w ramach RPO WP na lata 2014-2020. 
Wartość inwestycji (szacunkowa - nie przeprowadzono postępowania przetargowego na dostawę 
wyposażenia) wynosi 25 146 886,72 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WP w wysokości 
9 926 675,93 zł. 
Zadanie przewidziane jest do zakończenia do kwietna 2019 roku.  
 

2. „Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Powiatowym 
Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli” 

 
Zadanie realizowane przez Powiat Stalowowolski, który złożył wniosek o dofinansowanie zadania z 
rezerwy ogólnej budżetu państwa. Zadanie polega na zakupie nowego wyposażenia dla Oddziału tj. 
aparatu rentgenowskiego z ramieniem C, zestawu do holtera (arytmii serca oraz ciśnienia tętniczego 
krwi), zestawu do holtera (arytmii serca oraz ciśnienia tętniczego krwi). 
Wartość zadania: 1 026 263,00 zł, 
Dofinansowanie w wysokości 821 000,00 zł.  
Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu informacji o uzyskaniu dofinansowania. Termin 
zakończenia zadania grudzień 2018 r. 
 

3. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”. 
 

Szpital złożył wniosek w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020, oś priorytetowa IX wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia, działania 9.1 
Infrastruktura ratownictwa medycznego. Ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej 
intensywnej terapii. Wniosek został złożony do Ministerstwa Zdrowia 03.08.2018 roku i obejmuje 
między innymi zakup następującego sprzętu: stoły zabiegowe, łóżka szpitalne, stoły operacyjne, 
kardiomonitory, aparat USG, defibrylator, analizator parametrów krytycznych (łącznie 55 pozycji). 
Ogółem wartość projektu: 2 785.775,81 zł. 
Źródła finansowania: UE 2.367.909,44 zł 
Środki pozostałych JST: 417.866,37 zł 
 

4. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. 
 

Szpital złożył wniosek w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działania 9.1 
Infrastruktura ratownictwa medycznego. Ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej 
intensywnej terapii. Wniosek został złożony do Ministerstwa Zdrowia 08.08.2018 roku w formie 
elektronicznej. Obejmuje między innymi zakup sprzętu dla dzieci m.in.: kardiomonitora, defibrylatora, 
respiratora, pompy infuzyjnej, kartografów, aparatu do znieczulenia, zestawu do trudnej intubacji. 
Ogółem wartość projektu 443.000,00 zł. 
Źródła finansowania: UE 376.550,00 zł 
Środki pozostałych JST: 66.450,00 zł 
Okres realizacji 2018/2019 rok 
 
 
 
 
 
 



5. „Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala 
Specjalistycznego w Stalowej Woli”. 

 
Wniosek został złożony 12.04.2018 roku (w trakcie sprawdzania), w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej III czysta energia, 
działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków-budynki ochrony zdrowia.  
Ogółem wartość projektu wynosi 1.414.262,98. 
Źródła finansowania: EFRR 716.677.13 zł 
Środki powiatu 697.585,85 zł 
 
 
Inwestycje w trakcie realizacji: 
- blok operacyjny i Centralna Sterylizatornia UE/powiat - 25.300.000,00 zł 
- projekt + przebudowa i rozbudowa II Izby Przyjęć łącznik (środku UM) – 500.000,00 zł 
- szatnia personelu medycznego pod podjazdem dla karetek + wyposażenie – 500.000,00 zł 
- projekt modernizacji rozdzielni R4 w II Pawilonie – 10.00,00 zł 
- przełączenie zasilania elektrycznego w I pawilonie Szpitala – 100.000,00 zł 
- przebudowa wejścia do przychodni od ulicy Staszica 80.000,00 zł 
- izolatka przebudowa Sali R na Oddziale wewnętrznym/projekt, przebudowa, 
monitoring 2 szt. – 280 000,00 zł 
- zakup karetki – 400.000.00 zł 
- zakup samochodu do transportu osób dializowanych – 160.000,00 zł 
- zakup witryn, lodówek i chłodziarek laboratoryjnych, łaźni do rozmrażania suchego osocza – 
140.000,00 zł 
 
Inwestycje zakończone do chwili obecnej (dotyczy roku 2018): 
- zagospodarowanie SOR, Izby przyjęć i POZ – 200.000,00 zł 
- remont kuchni, montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej – 410.000,00 zł 
- przebudowa i rozbudowa SOR – 1.247.000,00 zł 
- lądowisko wyniesione dla SOR 150.000,00 zł 
- przebudowa i rozbudowa II Izby Przyjęć. Opieka nocna i świąteczna – 50.000,00 zł 
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 Naczelnik Wydziału Inwestycji 
 i Mienia Powiatu 
                                                                           (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


