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Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Panią na Sesji Rady Miasta Zgierza 
w dniu 16 stycznia 2014 roku, dotyczącą kosztów inwestycji i remontów 
w MZPR finansowanych z budżetu miasta Zgierza w okresie dwóch ostatnich kadencji 
samorządowych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

Wydaje się sprawą oczywistą, że rozkład wydatków remontowo- inwestycyjnych 
i nakłady na finansowanie potrzeb MZPR wynika z konieczności dostosowania budynków 
przychodni rejonowych i pomieszczeń poradni do wymogów określonych 
w obowiązujących przepisach dotyczących standardów i wymogów budowlanych, 
technicznych i sanitarnych zakładów opieki zdrowotnej a także wyznaczonych przez te 
przepisy terminów ich dostosowania. 

Są to przede wszystkim wydatki o charakterze obligatoryjnym, niezbędne 
do zapewnienia ciągłości działalności poradni MZPR, ich dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń medycznych 
i bezpieczeństwa zdrowotnego a także pozyskiwania kontraktów na usługi zdrowotne 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Dostosowanie budynków i pomieszczeń przychodni, wchodzących w skład MZPR 
było i nadal jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania tej jednostki na rynku usług 
medycznych. 

Pomimo dużej kapitałochłonności realizowanych zadań Prezydent Miasta Zgierza 
i Radni Rady Miasta Zgierza mieli świadomość konieczności zapewnienia miejskim 
placówkom służby zdrowia odpowiednich, wymaganych standardów ich działalności 
i z całą powagą i konsekwencją realizowali plan dostosowania ich do obowiązujących 
przepisów dotyczących stanu technicznego, sanitarnego, norm i nakazów w tym zakresie. 

Obecny stan techniczny poszczególnych przychodni MZPR i poziom ich 
usprzętowienia medycznego nie wymaga już tak ogromnego zaangażowania środków 
finansowych miasta jak w latach poprzednich, w związku z czym nakłady inwestycyjno -
remontowe są znacznie mniejsze. 
Nie miej jednak, nadal potrzeby MZPR w zakresie niezbędnych remontów, zakupu sprzętu 
medycznego wymaganego do świadczenia wysokiej jakości usług medycznych są na 
bieżąco sygnalizowane, uzgadnianie i brane pod uwagę przy planowaniu wydatków 

.jjjidżelowycb, • = 
Plac Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz 

tel. cen. 42 716 28 54 tel. sekretariat 42 714 31 00 fax 



Z całą stanowczością chciałabym podkreślić, że te potrzeby MZPR, które decydują 
o zabezpieczeniu ciągłości świadczeń a także o rozszerzeniu działalności jednostki 
0 nowe, ważne dla pacjentów specjalności stanowią zawsze bezwzględny priorytet 
1 zawsze będą uwzględniane w planach wsparcia finansowego MZPR. 

Pragnę też zauważyć, ze w ciągu ostatniego roku, w związku ze zmianą 
na stanowisku dyrektora MZPR, nastąpiły w tej jednostce bardzo korzystne zmiany 
w zakresie zarządzania, organizacji pracy i gospodarki finansowej, które przyczyniły 
się do wypracowania przez MZPR dodatkowych środków finansowych (zysku), 
pozwalających na realizację wielu przedsięwzięć m.in. wykonanie drobnych 
remontów, adaptacji pomieszczeń pod nowo uruchomione poradnie, wykonanie 
zaleceń i nakazów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej a także na zakup 
drobnego, zużytego i wymagającego wymiany sprzętu medycznego bez pomocy 
organu założycielskiego w tym zakresie. 
Stanowi to bardzo dobry wskaźnik działalności MZPR jako samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej będącego na własnym rozrachunku. 
Jest to również przejaw współodpowiedzialności MZPR za powierzone w zarząd mienie 
komunalne i kształtowania wizerunku placówki dobrze gospodarującej posiadanymi 
funduszami. 

Zgodnie z treścią interpelacji,, przedstawiam zestawienie wydatków remontowo -
inwestycyjnych w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu dokonanych 
z miejskiego budżetu w latach 2007 - 2013, z uwzględnieniem szczegółowego zakresu 
wykonywanych prac: 

W 2007 roku wykonane zostały następujące inwestycje i remonty na ogólną 
kwotę 348.773 zł. Obejmowały one: 

- remont schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 
przy ul. Fijałkowskiego 2 - 18.000 zł, 

- remont śmietnika w Przychodni Rejonowej Nr 1 - 1.799 zł, 

- montaż ekranów akustycznych w holu głównym ( rejestracji) w Przychodni Rejonowej 
Nr 1 -4.800 zł, 

- remont dachu w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ul. Łęczyckiej 24 a - 73.400 zł, 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Przychodni Rejonowej Nr 2 
przy ul. Rembowskiego 36/40 - 89.914 zł, 

- wymianę grzejników w Przychodni Rejonowej Nr 2 - 6.490 zł, 

- konserwację i uszczelnienie świetlików w dachu budynku Przychodni Rejonowej Nr 3 -
1.800 zł, 

- wymianę instalacji odgromowej w Przychodni Rejonowej Nr 1 i Przychodni Rejonowej 



Nr 3-18.540 zł, 

- remont pomieszczenia ciemni RTG w Przychodni Rejonowej Nr 3 - 12.000 zł, 

- remont pomieszczeń poradni „ K" w Przychodni Rejonowej Nr 1 - 13.856 zł, 

- remont klatki schodowej oraz instalacja platformy przyschodowej dla osób 
niepełnosprawnych w Przychodni Rejonowej Nr 1 - 68.500 zł, 

- budowę wiatrołapu w Przychodni Rejonowej Nr 1 - 8.674 zł., 

Wykonana została również dokumentacja projektowa adaptacji i modernizacji 
tzw. „ okrąglaka" w Przychodni Rejonowej Nr 3. 

Oprócz w/w wydatków remontowych i inwestycyjnych Miejski Zespół Przychodni 
Rejonowych w Zgierzu otrzymał z budżetu miasta Zgierza dotację na zakup sprzętu 
okulistycznego w kwocie 40.000 zł oraz dotację na zakup głowicy endokawitarnej 
do aparatu USG i aparaty do mierzenia ciśnienia w wysokości 25.000 zł. 

W 2008 roku nie angażowano środków budżetowych miasta Zgierza w prace 
remontowe w MZPR. Sporządzona została jedynie dokumentacja projektowa i mapy 
lokalizacyjne dla podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Rejonowej Nr 4 
przy ul. Staffa 10. 
Wydatki budżetowe dotyczyły przede wszystkim zakupu niezbędnego sprzętu 
medycznego. MZPR otrzymał dotacje na ogólną kwotę 369.978 zł. 

- na zakup unitów stomatologicznych dla poradni stomatologicznej w Przychodni 
Rejonowej Nr 1 - 90.000 zł, 

- na zakup wyposażenia poradni stomatologicznej - 14.000 zł, 

- na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programu PFRON „ Wyrównanie różnic 
między regionami - obszar A" -15.978 zł, 

- na zakup aparatu diagnostyki obrazowej - półcyfrowego aparatu RTG - 250.000 zł. 

W 2009 roku w ramach prac remontowych na kwotę 114.660 zł zrealizowano : 

- wymianę stolarki okiennej w Przychodni Rejonowej Nr 1 - 19.500 zł, 

- remonty łazienek w Przychodni Rejonowej Nr 4 - 32.330 zł, 

- remont klatki schodowej i korytarza na piętrze Przychodni Rejonowej Nr 1 - 62.830 zł. 

Ponadto MZPR otrzymał wsparcie finansowe w formie dotacji na zakup potrzebnego 
sprzętu medycznego na łączną kwotę 149.000 zł tj. : 

- sprzętu okulistycznego - 29.000 zł, 
- sprzętu ginekologicznego - 100.000 zł, 
- sprzętu rehabilitacyjnego ( aparat do krioterapii) - 20.000 zł. 



W 2010 roku kontynuowane były remonty i inwestycje w Miejskim Zespole 
Przychodni Rejonowych w Zgierzu mające na celu podniesienie jakości usług 
medycznych dla mieszkańców, poprawę warunków pracy poszczególnych przychodni 
i poradni, dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych oraz do określonych prawem 
standardów i wymogów budowlanych i sanitarnych. Łączna wartość wykonanych prac 
to kwota 199.839 zł. 

-wykonano nowe świetliki w Przychodni Rejonowej Nr 3 - 9.692 zł, 

- wykonano nową instalację wentylacji mechanicznej w laboratorium w Przychodni 
Rejonowej Nr 3 - 46.480 zł, 

- wyremontowano pracownię diagnostyki laboratoryjnej i hol na piętrze w Przychodni 
Rejonowej Nr 3 - 65.270 zł, 

- wyremontowano gabinet internistyczny i WC dla personelu w Przychodni Rejonowej 
Nr 1 -21.008 zł, 

- wymieniono drzwi wewnętrzne w toalecie na I piętrze Przychodni Rejonowej Nr 1 
-1.999 zł. 

Oprócz w/w prac w ramach dotacji z budżetu miasta Zgierza MZPR uzyskał 
dofinansowanie do projektów realizowanych i współfinansowanych przez PFRON 
w zakresie zakupu i montażu podnośnika do transportu osób niepełnosprawnych 
w Przychodni Rejonowej Nr 1 oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wykorzystując środki 
w wysokości 50.393 zł. 

MZPR otrzymał również dotację na zainstalowanie drzwi ogniowych w kotłowni 
w Przychodni Rejonowej Nr 1 i Przychodni Rejonowej Nr 3 oraz na realizację 
zabezpieczeń p/pożarowych zgodnie z istniejącymi nakazami w tym zakresie - 5.000 zł. 

Z środków budżetowych miasta Zgierza został zakupiony również spirometr i pulsoksymetr 
o wartości 12.000 zł, celem uruchomienia poradni alergologicznej w Przychodni Rejonowej 
Nr 1. 

W 2011 roku budżet miasta Zgierza zaangażował środki finansowe w łącznej 
kwocie 61.906 zł na: 

- remont gabinetów lekarskich - pediatryczny i urologiczny - w Przychodni Rejonowej Nr 4 
na kwotę 13.000 zł, 

- remont holu i rejestracji na parterze budynku Przychodni Rejonowej Nr 3-48.906 zł. 

W 2012 roku wykonane zostały remonty w kwocie 67.648 zł: 

- remont ( przebudowa) schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 
(wraz z dokumentacją projektową) - 57.648 zł, 



- remont podłogi w Przychodni Rejonowej Nr 4 przy współfinansowaniu Zgierskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej - 10.000 zł. 

Po utracie kontraktów na niektóre poradnie z zakresu specjalistyki ambulatoryjnej, 
w celu umożliwienia ubiegania się przez MZPR o dodatkowe umowy na świadczenie usług 
m.in. na chirurgię stomatologiczną, na skutek stosownych przesunięć środków w budżecie 
miasta Zgierza przyznano MZPR dotacje na zakup potrzebnego do kontraktowania 
sprzętu medycznego - aparatu RTG stomatologicznego i wywoływarki do zdjęć RTG 
w łącznej kwocie 40.000 zł. 

W minionym 2013 roku wykonano prace remontowe związane z przebudową 
schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 ( I I etap) i wydatkowano 
na ten cel kwotę 37.800 zł. 
MZPR otrzymał ponadto dotacje na wymianę kotłów gazowych do pieca co w Przychodni 
Rejonowej Nr 1 oraz modernizację pomieszczenia kotłowni - 70. 000 zł. ( wykorzystał 
67.132 zł.). 
Łączna wartość prac stanowi kwotę 104.932 zł. 

Powyższe zestawienie zostało sporządzone w oparciu o roczne sprawozdania 
finansowe z realizacji wydatków budżetowych w poszczególnych latach. 


