
Inwestycje 2015 

 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach 

 

„Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kłodnicy Dolnej – Etap 

II” 

 

Zakres inwestycji obejmował 

 

1. Kapitalny   remont pomieszczeń kotłowni ( skład opału, wodomierz, kotłownia ) : 

obejmujący skucie istniejących tynków, wykonanie okładzin ścian z glazury lub 

malowanie farbami zmywalnymi, wymianę drzwi na drzwi o odpowiedniej odporności 

ogniowej, wymianę instalacji elektrycznej z rozdzielnią , wod.-kan. c.o. 

2. Modernizacja systemu grzewczego z kotłowni opalanej paliwem stałym na gazowe,  

3. Zastosowanie kondensacyjnego kotła gazowego c.o. z osprzętem, wymianę instalacji 

c.o. rur, zaworów, grzejników z likwidacją centralnego odpowietrzenia, 

4. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej. 

5. Docieplenie ścian z zewnętrznych ( styropian 12 cm ),  

6. Izolację przeciwwilgociową i cieplną ścian piwnic,  

7. Remont schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniami, 

8. Wykonanie elewacji budynku z tynku silikatowego oraz mozaikowego, 

9. Wykonanie opaski odwadniającej, 

10. Wymianę rur spustowych z kolankami odpływowymi 

11. Remont chodników 

 

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki z możliwością 

częściowego umorzenia. 

 

Całkowita wartość inwestycji 274 tys. złotych  



Inwestycje 2016  

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach 

 

 

„Zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych oddziału położniczego – 

ginekologicznego i neonatologicznego w  

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach 

 

 

Kompetencje, indywidualne podejście oraz życzliwość personelu Oddziału Położniczo – 

Ginekologicznego w stosunku  do pacjentów sprawiło,  że   bardzo dużo pacjentek, nie tylko z 

terenu  gmin Bełżyce, Niedrzwica Duża, Borzechów i Wojciechów, które nasz Zakład obejmuje 

swoim  działaniem, ale  z sąsiednich powiatów i miast wybiera naszą jednostkę jako miejsce  

leczenia , opieki nad prawidłowym przebiegiem ciąży i porodu oraz noworodkiem w pierwszych 

dniach po narodzinach.”.  

Ponadto Wojewoda Lubelski zatwierdził wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla 

potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe 

Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego, w którym Oddział Położniczo - 

Ginekologiczny SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach dla I poziomu referencyjności wskazany jest dla 

miejsc: Gmina Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Strzyżewice i Wojciechów                  

z powiatu lubelskiego, ale także dla całego powiatu opolskiego.  

 

Mając na uwadze powyższe oraz podnoszenie jakości i dostępności świadczonych usług, 

poprawę warunków pobytu pacjentek, wprowadzenie nowoczesnych europejskich technologii w 

opiece położniczej i neonatologicznej, zaplanowano i zrealizowano inwestycję  „Zwiększenie 

dostępności do świadczeń medycznych oddziału położniczego – ginekologicznego                                  

i neonatologicznego w SP ZOZ nr1 w Bełżycach”. 

 

 

Rozpoczęcie inwestycji w zakresie robót nastąpiło 18 lipca 2016r.  

 

Zakres inwestycji obejmował kapitalny remont pomieszczeń w tym: przebudowę ścian, skucie 

istniejących i wykonanie nowych tynków, powłok glazurniczych i malarskich, zerwanie                     

i wykonanie nowych posadzek, wymianę w obrębie remontowanych pomieszczeń wszystkich 

instalacji, jak:  wodno kanalizacyjna. , elektryczna, centralnego  ogrzewania oraz wykonanie 

nowych instalacji gazów medycznych, przyzywowej, monitoringu umożliwiającego 

bezpośrednią obserwację stanowisk noworodkowych oraz sali po porodach powikłanych, sieci 

komputerowych,  klimatyzację, z zastosowaniem centrali z odzyskiem ciepła                                           

i odpowiednim uzdatnianiem powietrza nawiewanego do pomieszczeń. 

 

Rozpoczęcie realizacji świadczeń w zmodernizowanych pomieszczeniach nastąpiło w dniu 22 

stycznia br. 

 

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki wsparciu Powiatu Lubelskiego, Jednostek 

Samorządowych z terenu naszego działania udzielonych oraz Stowarzyszenia Rozwoju Szpitala 

w Bełżycach w postaci: 

 

Dotacji  Powiat Lubelski w wysokości - 500 tys. zł 

Umorzenia podatku od nieruchomości Miasto i Gmina Bełżyce  - 58 tys.  zł 



Dotacji Gminy Borzechów – 30 tys zł 

Dotacji Gminy Wojciechów – 25 tys zł 

Umorzenia podatku od nieruchomości Gmina Niedrzwica Duża  - 12 tys.  Zł 

Zakupu sprzętu w postaci darowizny Stowarzyszenia Rozwoju Szpitala w Bełżycach wartości 15 

tys. zł 

oraz ze środków własnych SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach 647,00 tys. zł 

Całkowita wartość zadania wraz z zakupem sprzętu to 1 290 000,00. zł 

 

W wyniku przeprowadzonej inwestycji pozyskano nowoczesną bazę lokalową o wysokim jak na 

warunki szpitalne standardzie, umożliwiającym pobyt naszym pacjentkom i ich małym  

pociechom w godnych i bezpiecznych warunkach, dla Naszego Zakładu to wzrost prestiżu,    

który będzie owocował pozyskaniem coraz większej liczby pacjentek, a co za tym idzie 

przyczyni się do zwiększenia dochodów umożliwiających dalszy rozwój Naszego Zakładu. 

 

 

Drugą z realizowanych w 2016r. przez SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach inwestycji była inwestycja pn. 

 

„Modernizacja pracowni endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach” 

Rozpoczęcie realizacji  inwestycji nastąpiło w 2015r. 

konieczności jej przeprowadzenia wynikła z potrzeby rozszerzenia zakresu ambulatoryjnych 

świadczeń specjalistycznych o gastroskopię i kolonoskopię dla pacjentów z rejonu powiatu 

lubelskiego oraz dostosowania pomieszczeń do przepisów  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

obejmowała ona  przebudowę i kapitalny remont pomieszczeń wykorzystywanych uprzednio na 

potrzeby administracyjne i dostosowanie ich do potrzeb pracowni endoskopii.  

Zakres prac obejmował wykonanie nowych powłok glazurniczych i malarskich, zerwanie                        

i wykonanie nowych posadzek, wymianę w obrębie remontowanych pomieszczeń instalacji 

wodno - kanalizacyjnej. , elektrycznej, wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej                            

z zastosowaniem centrali z odzyskiem ciepła i odpowiednim uzdatnianiem powietrza 

nawiewanego do pomieszczeń. 

 

Inwestycja została zrealizowana w całości ze środków własnych zakładu, a jej koszt wyniósł 217 

tyś zł. 

 

 

 

 


