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Lp. Nazwa zdania Uzasadnienie realizacji zadnia
Szacunkowy koszt 

/zł/
Realizacja

Faktyczny koszt    

realizacji zadania

Źródła 

finansowania

/ zł /

1.

Remont 

pomieszczeń 

Kuchnia Szpitala 

w Kępnie – Etap 

II

Prace remontowe obejmują następujące pomieszczenia:  

gospodarcze, przedsionek magazynów, magazyn mięsa, magazyn 

produktów suchych, magazyn jednego dnia, magazyn warzyw i 

obieralni warzyw. Realizacja tego zakresu prac wynika z wydanych 

zaleceń podczas kontroli bloku żywieniowego Szpitala w Kępnie w 

2011 r. przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

80 000,00
Własne środki 

finansowe

2.

Budowa parkingu   

łącznie z 

wymianą kanału 

deszczowego Dn 

300 mm na 

odcinku  ok. 70 

m na terenie 

Szpitala w 

Kępnie.

Na terenie Szpitala w Kępnie, od strony ul. Sikorskiego planowana 

jest budowa nowego parkingu  samochodowego na 21 stanowisk z 

przeznaczeniem przede wszystkim dla osób przywożących 

pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego oraz poradni 

specjalistycznych Pod powierzchnią planowanego parkingu 

położona jest rura sanitarna  odbierająca wodę deszczową z połaci 

dachowych budynków  Szpitala. Ze względu na jej duży stopień 

zużycia, należy podczas realizacji prac budowlanych związanych z 

budową parkingu  dokonać jej wymiany. 

249 806,00

Własne środki 

finansowe i 

Powiatu 

Kępińskiego

3.

Zaprojektowanie, 

wykonanie i 

montaż pomostu 

na zewnątrz 

klatki schodowej 

umożliwiającego  

bezpieczne 

dojście do klapy 

dymowej

Ze względu na wymogi bezpieczeństwa pożarowego  na klatce 

schodowej Szpitala w Kępnie łączącej poziom pracowni 

diagnostycznych z oddziałem  pediatrycznym w 2008 r. została 

zainstalowana  klapa dymowa. W przypadku jej otwarcia występują 

duże trudności z bezpiecznym jej zamknięciem.. Podjęto decyzję o 

wykonaniu  na zewnątrz klatki schodowej pomostu serwisowego 

zapewniającego bezpieczne  dojście do klapy dymowej.

10 000,00
Własne środki 

finansowe

Plan finansowy

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Kępnie na 2013 r. 
  I.  W zakresie zadań remontowo – inwestycyjnych:
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4.

Remont 

pomieszczeń  

Poradni 

Połozniczo – 

Ginekologicznej

Pomieszczenia Poradni Położniczo – Ginegologicznej zlokalizowane  

przy ul. Ks.P. Wawrzyniaka 38/2 w Kępnie,  wymagają remontu w 

celu dostosowania ich do wymogów Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymogów 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego  działalność leczniczą /Dz.  U. z 2012 r. poz. 739/. 

Obecnie gabinet badań ginekologicznych  nie posiada 

bezpośredniego połączenia z pomieszczeniem sanitarno – 

higienicznym.

80 000,00
Własne środki 

finansowe

5.

Remont oddziału 

położniczo - 

ginekologicznego  

- opracowanie  

dokumentacji 

projektowej  

W zakres prac budowlanych wchodzi remont pomieszczeń w tym 

sal chorych oddziału położniczo – ginekologicznego i 

noworodkowego z uwzględnieniem możliwości lokalizacji 

pomieszczeń sanitarno – higienicznych bezpośrednio przy salach 

chorych.  W 2013 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji 

projektowej.

50 000,00
Własne środki 

finansowe

6.

Adaptacja 

pomieszczenia 

reutylizacji 

dializatorów dla 

potrzeb 

hemodializoterap

ii oraz byłych 

pomieszczeń Izby 

Przyjęć na 

potrzeby szatni i 

magazynu 

płynów 

infuzyjnych.

Po zaprzestaniu reutylizacji dializatorów zwolniło się pomieszczenie 

mogące być zaadoptowane dla celów hemodializoterapii.  Obecnie 

na Stacji Dializoterapii  jest dializowanych – średnio 55 pacjentów. 

Wymaga to okresowo uruchamiania IV zmiany. Z uwagi na 

zwiększającą liczbę pacjentów dializowanych jedno z zwolnionych 

pomieszczeń Izby Przyjęć zostanie zaadoptowane na potrzeby 

szatni dla pacjentów drugie na potrzeby magazynu płynów 

infuzyjnych. Poszerzenie bazy magazynowej dla Stacji Dializ wynika 

z wydanych zaleceń podczas kontroli przeprowadzonej przez 

Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Poznaniu.

50 000,00
Własne środki 

finansowe
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7.

Budowa 

całodobowego 

Lądowiska dla 

śmigłowców 

ratunkowych

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 

listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego  

/Dz.U. z 2011r. Nr 237 poz. 1420/ - oddział posiada całodobowe 

lądowisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe 

przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków 

transportu sanitarnego. W przypadku braku możliwości 

technicznych spełnienia powyższego  wymogu  dopuszcza się 

większą odległość oddziału od lądowiska,  pod warunkiem że 

oddział zabezpieczy specjalistyczny środek transportu sanitarnego, 

a czas trwania transportu osób, które znajdują się w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, specjalistycznym środkiem transportu 

sanitarnego do oddziału nie przekroczy 5 minut, licząc od 

momentu przekazania pacjenta przez lotniczy zespół ratownictwa 

medycznego do specjalistycznego środka transportu sanitarnego. 

Lądowisko powinno być wybudowane i oddane do użytkowania do 

końca 2013 r.

2 300 000,00

Zewnętrzne 

środki finansowe 

przy współudziale   

własnych 

środków 

finansowych

RAZEM REMONTY 2 819 806,00
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