
Rzeszów, 16 lutego 2017 r. 
  

Sprawozdanie za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z realizacji: 
 

I. „Programów polityki zdrowotnej w ramach Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki 

dla Miasta Rzeszowa na lata 2016 - 2020” -  dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 149. 

II. „Dotacji – programy polityki zdrowotnej” - dział 851 „Ochrona  Zdrowia”, rozdział 

85 149. 

III. „Pozostałej działalności” – dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 195.  

IV. „Dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 

w Rzeszowie” – dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 121 „Lecznictwo 

ambulatoryjne”. 

V. „Dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 

w Rzeszowie” – dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 111 „Lecznictwo szpitalne”. 
 

Ad.I. Programy polityki zdrowotnej w ramach „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki 

dla Miasta Rzeszowa na lata 2016 - 2020” – wydatkowano kwotę 392 835,20 zł. 
 

1.  Program Profilaktyki Raka Piersi – badania mammograficzne dla kobiet od 45 do 49 

lat i od 70 roku życia. 

Program zlecono do realizacji SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W okresie od 22 lutego do 16 grudnia 

2016r. wykonano ogółem 245 mammografii. Wykonano 57 dodatkowych badań USG piersi 

oraz 5 biopsji cienkoigłowych. 

Zdiagnozowano 49 zmian chorobowych łagodnych, 2 raczej łagodne, 2 niejasne. U 4 kobiet 

stwierdzono zmiany złośliwe potwierdzone w badaniu histopatologicznym.   

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 5/2016 środków budżetowych - 99,9 %.  

Wydatkowana kwota: 25 390,00 zł 
 

2. Program Profilaktyki Raka Piersi – badania USG dla kobiet od 20 do 44 roku życia. 

Program zlecono do realizacji SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W okresie od 1 marca do 16 grudnia  

2016r. z badań  skorzystało 653 Rzeszowianki. Wykonano 6 biopsji cienkoigłowych u kobiet 

wymagających szczegółowych badań. Zmiany chorobowe łagodne wykryto u 190 osób, zmiany 

tzw. raczej łagodne wykryto u 11 kobiet. Zmiany chorobowe o niejasnym charakterze  

stwierdzono u 2 osób. U 1 osoby stwierdzono zmianę złośliwą.  

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 6/2016 środków budżetowych - 95 %.             

Wydatkowana kwota: 36 995,00 zł 
 

3. Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób od 40 roku życia. 

Program zlecono do realizacji SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W okresie od 23 marca do 16 grudnia 

br. z porad lekarzy chirurgów i badań kału na krew utajoną skorzystało 128 mieszkańców 

Rzeszowa. Badania pogłębione - kolonoskopowe diagnostyczne wykonano 42 osobom,  

kolonoskopię z biopsją wykonano u 18 osób, kolonoskopię z polipektomią u 7 osób.   

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 7/2016 środków budżetowych  - 79 %. 

Wydatkowana kwota: 35 432,00 zł 
 

4. Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II dla osób od 40 roku życia. 

Program realizował  SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. Z programu mogli skorzystać 40 letni i starsi 

mieszkańcy Rzeszowa. W okresie od 10 maja br. do 7 listopada 2016r. z bezpłatnych badań 

przesiewowych poziomu cukru skorzystało 259 osób. Z badań pogłębionych  skorzystało 10 

osób.  

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 11/2016 środków budżetowych – 98 %.  

Wydatkowana kwota:  5 901,00 zł 
 



5.  Programu badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania  

i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób powyżej 45 roku życia. 

Program realizował  SP ZOZ Nr 1 - Oddział Okulistyki Szpitala Miejskiego przy ul. Rycerskiej 

4, w Rzeszowie. Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni, mieszkańcy Rzeszowa 

chorujący na cukrzycę w wieku  45 lat i więcej. W ramach programu w okresie od 10 maja 

2016r. do 16 grudnia 2016r., w etapie wstępnym - obejmującym badanie okulistyczne, badanie 

dna oka wraz z fotografią, edukację zdrowotną - zbadano 106 osób. 

W etapie pogłębionym wykonano:43 badania OCT, 2 badania ultrasonograficzne oka  i 6 badań 

angiograficznych.  

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 10/2016 środków budżetowych –  98 %. 

Wydatkowana kwota: 19 889,20 

   

6. Program Szczepień Przeciw Grypie. 

Program realizował SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W okresie realizacji Programu  od 5 września 

2016 r. do  16 grudnia 2016r. szczepiono nieodpłatnie mieszkańców Rzeszowa przeciw grypie. 

Osobami uprawnionymi do nieodpłatnych szczepień były osoby mające 50 i więcej lat oraz bez 

względu na wiek - osoby przewlekle chore, dorośli i dzieci z niedoborami odporności, 

pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo leczniczych. Zaszczepiono 

5 779 osób. 

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 15/2016 środków budżetowych –  96 %. 

Wydatkowana kwota: 208 044,00 zł  

 

7. Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród 

mieszkańców miasta Rzeszowa. 

Program realizował SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. Z programu mogli korzystać Rzeszowianie 

mający 25 lat i więcej, w szczególności osoby z grup ryzyka, hospitalizowane, po przebytych 

drobnych zabiegach medycznych oraz osoby bezrobotne.  W ramach programu mieszkańcy 

Miasta mogli wykonać nieodpłatne badanie w kierunku obecności przeciwciał anty – HCV, 

w laboratoriach w dwóch przychodniach i Szpitalu Miejskim w Rzeszowie. Przeprowadzano 

także edukację indywidualną, dotycząca profilaktyki zakażeń HCV. Uczestnicy programu 

otrzymywali tematyczne ulotki. 

W okresie od 11 kwietnia do 16 grudnia 2016r., z bezpłatnych badań wczesnego wykrywania 

zakażeń HCV skorzystało 402  osoby od 25 roku życia. Wykryto 1 przypadek zakażenia WZW 

typu C (potwierdzony przez biopsję wątroby).  

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 8/2016 środków budżetowych –  95 %. 

Wydatkowana kwota: 22 914,00 zł  
 

8. Badania przesiewowe postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych. 
Program realizowali lekarze ortopedzi zatrudnieni w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W terminie 

od 17 października do 16 grudnia 2016r., w rzeszowskich szkołach podstawowych przebadano 

- pod kątem występowania wad postawy - 1209 uczniów wszystkich klas I. i klas II. w czterech 

szkołach podstawowych SP nr 5, 6, 7 i 15. Wady postawy zdiagnozowano u 636 uczniów (tj. 

53% przebadanej grupy). Prawidłowe postawy somatyczne stwierdzono u 573 uczniów (47%). 

Do dalszego leczenia specjalistycznego skierowano 58 dzieci. Zajęcia  z gimnastyki 

korekcyjnej zalecono 605 uczniom (tj.50% uczniów przebadanych).  Dla tej grupy uczniów za 

zgodą ich rodziców,  zostaną zorganizowane w 2017 roku zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 

w rzeszowskich szkołach. Będą one finansowane z budżetu Miasta. 

Wykorzystanie zaplanowanych w umowie Nr 18/2016 środków budżetowych –  86 %. 

Koszty badań lekarskich: 36 270,00 zł 

 

 



9. Akcja z okazji „Światowego Dnia Serca” 

W dniu 25 września 2016 r. na Rzeszowskim Rynku odbyła się prozdrowotna akcja z okazji 

Światowego Dnia Serca. SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zlecenie Miasta, przeprowadził 

prozdrowotną akcję badań profilaktycznych i porad kardiologicznych. Bezpłatnymi badaniami 

poziomu cukru we krwi, objęto 248 osób, ciśnienie tętnicze krwi  zmierzono 253 osobom. 

Rozdano 800 ulotek nt. zdrowego stylu życia.  

Wydatkowana kwota: 2 000,00 zł 
 

Ad. II. „Dotacje -programy polityki zdrowotnej” -  dział 851 „Ochrona Zdrowia”, 

rozdział 85 149  –  wydatkowano kwotę 311 935,56 zł. 

1. Zadanie: „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym 

w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy”, 

wydatkowano kwotę: 113 060,51 zł. 

Organizacje realizujące ww. zadanie to: 

1) Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50 +  zrealizowało zadanie 

pn.:„Program Rekreacji Ruchowej Osób 50 + (PRRO 50+)- kontynuacja” - Umowa Nr 2/2016 

z 06.07.2016 r.  

Wydatkowana kwota: 10 000,00 zł 

2) Fundacja PZG; zrealizowała zadanie pn.:”Aktywni dziś – zdrowi jutro! 2016” – Umowa 

Nr 3/2016 z 16.05.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 1 500,00 zł 

3) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Podkarpacki Oddział Wojewódzki, zrealizował 

zadanie pn.:”Cukrzyca bez obaw-cukrzyca bez powikłań”– Umowa Nr 4/2016 z 10.06.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 7 000,00 zł 

4) Stowarzyszenie MANKO zrealizowało zadanie pn.:”Rzeszów przyjazny Seniorom” 

– Umowa Nr 5/2016 z 21.03.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 50 000,00 zł 

5) Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”, zrealizował zadanie pn.:„Kompleksowa, 

profesjonalna terapia medyczna i społeczna rzeszowskich Amazonek – 2016 rok”  - Umowa 

Nr 6/2016 z 08.04.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 16 500,00 zł. 

6) Stowarzyszenie „Rzeszów biega” zrealizowało zadanie pn.:”Bieg na 5 km. Biegi 

młodzieżowe” – Umowa Nr 134/2016 z 31.05.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 10 000,00 zł. 

7) Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 

zrealizowało zadanie pn.: „Edukacja społeczeństwa miasta Rzeszowa w zakresie posługiwania 

się Automatycznymi Defibrylatorami Zewnętrznymi – część I” – Umowa Nr 136/2016 

z 27.07.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 10 000,00 zł. 

8) Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 

zrealizowało zadanie pn.: „Edukacja społeczeństwa miasta Rzeszowa w zakresie posługiwania 

się Automatycznymi Defibrylatorami Zewnętrznymi – część II” – Umowa Nr 137/2016 

z 27.07.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 4 260,51 zł. 

9) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Podkarpacki Oddział Wojewódzki, zrealizował zadanie 

pn.:”Cukrzyca bez obaw-cukrzyca bez powikłań”– Umowa Nr 138/2016  z  05.08.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 1 800,00 zł 

 

 

 



10) Instytut Teologiczno–Pastoralny im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara zrealizował zadanie 

pn.:”Konferencja naukowa dotycząca poprawy funkcjonowania ludzi starszych w Rzeszowie 

pt.: Ludzie starsi w społeczeństwie miasta Rzeszowa – stan obecny i perspektywy” – Umowa 

Nr 139/2016 z 17.10.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 2 000,00 zł 
 

2. Zadanie: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”, 

wydatkowano kwotę: 19 794,53 zł. 

Organizacje realizujące ww. zadanie to: 

1)Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci zrealizowała zadanie pn.:”Specjalistyczna 

pomoc psychologiczna dla rodzin Podopiecznych Hospicjum mieszkających w Rzeszowie” 

– Umowa Nr 7/2016 z 14.03.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 1 794,53 zł 

2) Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” zrealizowało zadanie pn.:”Możesz pomóc” 

– Umowa Nr 8/2016 z 09.03.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 18 000,00 zł 
 

3. Zadanie: „Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 

i edukacyjnymi”, wydatkowano kwotę: 70 000,00 zł. 

Organizacje realizujące ww. zadanie to: 

1) Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci zrealizowała zadanie pn. „Poprawa jakości 

życia podopiecznych Domu Hospicyjnego oraz Hospicjum Domowego w Rzeszowie poprzez 

specjalistyczne zajęcia terapeutyczne” - Umowa Nr 9/2016 z 14.03.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 10 000,00 zł 

2) Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Rzeszowie zrealizowało zadanie pn.:”Razem po 

sukces – edukacja przez doświadczenie. Zajęcia wspierające rehabilitację dzieci 

z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem” – Umowa Nr 10/2016 z 21.03.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 5 000,00 zł 

3) Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ” zrealizował zadanie pn.:”Dać dzieciom szansę” 

– Umowa Nr 11/2016 z 15.03.2016 r.  

Wydatkowana kwota: 10 000,00 zł 

4) Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla zrealizowała zadanie pn. „Równy start 

w lepsze jutro” – Umowa Nr 12/2016 z 16.03.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 2 000,00 zł 

5) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO” zrealizowało 

zadanie pn. „Potrafię więcej”  - Umowa Nr 13/2016 z 15.03.2016 r.  

Wydatkowana kwota: 5 000,00 zł  

6) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową zrealizowało zadanie 

pn.:”Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 

i edukacyjnymi” – Umowa Nr 14/2016 z 17.03.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 5 000,00 zł 

7) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka „edu Iter” zrealizowało zadanie 

pn.”Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 

i edukacyjnymi” – Umowa Nr 15/2016 z 17.03.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 33 000,00 zł  
 

 

 

 

 



4. Zadanie: „Wykonanie zadania zgłoszonego do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. 

„Pakiet edukacyjno – zdrowotny dla emerytów i rencistów”,   wydatkowano kwotę: 60 000,00 zł 

Organizacja realizująca ww. zadanie to: 

1)Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” zrealizowało zadanie pn.”Wykonanie zadania 

zgłoszonego do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Pakiet edukacyjno - zdrowotny 

dla emerytów i rencistów” – Umowa Nr 16/2016 z 14.03.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 60 000,00 zł 

 

5. Zadanie: „Wykonanie zadania zgłoszonego do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. 

„Interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+”,   wydatkowano 

kwotę: 49 080,52 zł 

Organizacja realizująca ww. zadanie to: 

1) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Rzeszowie zrealizowało zadanie 

pn.:”Interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+” 

– Umowa 17/2016 z 15.03.2016 r. 

Wydatkowana kwota: 49 080,52 zł 
 

Do 31 grudnia 2016 r. niżej wymienione podmioty zwróciły do budżetu Miasta 

niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 303.31 zł: 

1) Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci – 205,47 zł 

2) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Rzeszowie – 40,35 zł 

3) Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Rzeszowie- 57,49 zł. 
 

Ad.III. „Pozostała działalność” - dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 195, 

wydatkowano kwotę:  128 034,40 zł 
 

1. Program promocji zdrowia pn.:”Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na 

przyszłość”.  

Program realizował SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie – pion higieny szkolnej. Programem objęto 

ogółem 7 388 uczniów w klasach I szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz w ostatnich 

klasach szkół ponadgimnazjalnych. Przeprowadzono grupowe zajęcia edukacyjne w formie 

pogadanek, dyskusji, filmów edukacyjnych. W grupie młodszych uczniów przeprowadzano 

konkursy plastyczne, wypełniano kolorowanki, krzyżówki tematyczne. Udzielano także 

porad/rozmów indywidualnych w gabinetach profilaktyki, uczniom z problemami nadwagi, 

niedoboru wagi  oraz zainteresowanych tematem. Łącznie udzielono 2 786 porad. 

Wydatkowana kwota: 28 198,40 zł 
 

2. Program pn.: ”Zdrowe dziecko – zdrowa rodzina – zdrowe społeczeństwo” 

W okresie od  1 lutego 2016r.  do 30 grudnia 2016r. zrealizowano świadczenia zdrowotne, 

w tym diagnostyczne i profilaktyczne  na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.  

Głównym celem programu jest zapobieganie niepełnosprawności (zaburzenia rozwoju 

psychofizycznego dzieci, autyzm) i jej następstwom, w populacji dzieci z terenu miasta 

Rzeszowa. 

Realizatorem programu jest SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie tj. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla 

Dzieci, Poradnia Autyzmu Dzieci oraz Dzienny Oddział Terapeutyczny dla Dzieci 

z Autyzmem. 

Z programu w Ośrodku Rehabilitacji  Dziennej  dla Dzieci, skorzystało ogółem 102 dzieci 

zamieszkałych w Rzeszowie (z czego 11 z nich kontynuowało wizyty od 2015r.). W 2016 r. 

diagnostyką lekarską neurokinezjologiczną objęto  91 nowych dzieci, z czego ze świadczeń 

w ww. programie korzystało 55 dzieci, a 36 skierowano do rehabilitacji w ramach NFZ (nie 



były objęte niniejszym programem). Łącznie wykonano 418 konsultacji (lekarskich, 

fizjoterapeutycznych, psychologicznych,  pedagogicznych, logopedycznych).  

W ramach wczesnej interwencji terapeutycznej i pomocy dziecku zagrożonemu autyzmem oraz 

jego rodzinie, w Poradni Autyzmu Dzieci wykonano: diagnostykę psychologiczno-

pedagogiczną w zakresie zagrożenia autyzmem (22 testy diagnostyczne), 44 porady 

psychologiczne dla dzieci nieuczestniczących w programie terapeutycznym. Udzielono 55 

konsultacji w placówkach edukacyjnych do których uczęszczają dzieci chore na autyzm, oraz 

przeprowadzono 11 spotkań grupowych z rodzicami o charakterze wsparciowym i 22 spotkania 

z terapeutami MOPS-u,  pracującymi z dziećmi autystycznymi w ich domach.  

W Dziennym Oddziale Terapeutycznym Dla Dzieci z Autyzmem, w okresie od 01.02.2016 r. 

do 30.06.2016r. terapią objętych było 3 dzieci zamieszkałych w Rzeszowie, a od 01.07.2016 r. 

do 30.12.2016 r. – 7. dzieci. Na ich rzecz wykonano ogółem 220 terapii logopedycznych i 231 

terapii pedagogicznych. 

Wydatkowana kwota: 99 836,00 zł 
 

Ad.IV. „Dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 

w Rzeszowie” – dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 121 „Lecznictwo 

ambulatoryjne”, wydatkowano kwotę: 912 000,00 zł. 

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie otrzymał dotacje na 

zakup sprzętu medycznego i remont w Przychodni Specjalistycznej Nr 3, przy ul. Hoffmanowej 

8a.  

Wykonano: 

1) modernizację Przychodni Specjalistycznej Nr 3 – 835 000,00 zł 

2) docieplenie ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 – 30 000,00 zł 

Zakupiono: 

1) aparat USG –  47 000,00 zł (częściowe finansowanie) 
 

Ad.V. „Dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 

w Rzeszowie” – dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85 111 „Lecznictwo szpitalne”, 

wydatkowana kwota: 1 029 876,00 zł. 
 

1. Do Szpitala Miejskiego w Rzeszowie zakupiono m.in. następujący sprzęt i aparaturę 

medyczną: 

1) zestaw do laparoskopii - 1 sztuka, kamera urologiczna - 1 sztuka, na Blok Operacyjny,  

2) łóżka szpitalne dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – 20 sztuk, 

3) wózki do przewożenia chorych na oddziałów Szpitala -  8 sztuk, 

4) sterylizator do Centralnej Sterylizatorni  - 1 sztuka   

5) lampę do fototerapii na Oddział Neonatologii – 1 sztuka, 

6) optyki dla Oddziału Urologii – 5 sztuk  

7) kamera urologiczna -  2 sztuki, monitor specjalistyczny – 1 sztuka, sonda urologiczna – 1 

sztuka i zestaw laparoskopowy – 1 sztuka na Blok Operacyjny, 

8) respirator noworodkowy dla Oddziału Neonatologii – 1 sztuka 

9) wiertarka ortopedyczna dla Oddziału Ortopedii – 1 sztuka 

10) kardiotokograf (KTG) dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – 1 sztuka 

11) lampa szczelinowa i panel dla Odziału Okulistyki 

12) manipulator dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – 1 sztuka 

13) respirator – dla Zakładu Opieki Długoterminowej – 1 sztuka 

Wydatkowana kwota: 1 003 000,00 zł 
 

2. Dotacja na modernizację traktu porodowego w Szpitalu Miejskim. 

Przygotowano dokumentację na modernizację traktu porodowego. 

Wydatkowana kwota: 26 876,00 zł 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


