Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. 3 Maja 17, 11 – 600 Węgorzewo , tel. 87 427 32 52
Węgorzewo, dnia 17.05.2019 r.
Nasz znak: MCZ- 112/05/2019

Zarząd Powiatu
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17
11-600 Węgorzewo

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie P ZOZ w odpowiedzi
na pismo znak: BR.0000.7.2019.KA. z dnia 23 kwietnia 2019 roku w załączeniu przekazuje
informację z działalności Szpitala za okres 01.01.2019 r. - 31.03.2019 r., sprawozdanie
finansowe za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. oraz wykonanie planu zakupów
inwestycyjnych za 2018 r.
Z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej Szpitala,
polegająca na wykreśleniu 20 łóżkowego oddziału detoksykacyjnego i zwiększeniu o kolejne
15 łóżek oddziału rehabilitacji neurologicznej, zachowując poziom finansowy umowy
psychiatrycznej.
Od 1 kwietnia 2019 r. Szpital jako podwykonawca lidera konsorcjum województwa
warmińsko – mazurskiego świadczy usługi w zakresie Zespołów Ratownictwa Medycznego
specjalistycznego

(Węgorzewo)

i

podstawowego

(Banie

Mazurskie).

W

związku

z powyższym przychody w 2019 r. z tego tytułu wzrosły o 2 mln zł.
Szpital jest w trakcie realizacji projektu w ramach dofinansowania z UE pn. „Rozbudowa
zaawansowanych e-usług i procesów ucyfrowienia dokumentacji medycznej w Mazurskim
Centrum Zdrowia w Węgorzewie”, którego zakończenie planowane jest na 30.12.2019 r.
Planowana kwota całej inwestycji 1 400 tys. zł. w tym udział własny 230 tys. zł.
Złożony w marcu 2017 r. wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu
priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii
w budownictwie” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, przechodzi ponowną weryfikację celem uzyskania pozytywnej oceny.
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Dofinansowanie inwestycji wynosi 85% + dodatkowe 5% za OZE, natomiast udział własny
pozostałe 10% lub 15% środki własne.
W ramach tego projektu planowane jest:
1. Ocieplenie stropodachu nad częścią wysoką;
2. Ocieplenie stropodachu nad częścią gospodarczą;
3. Ocieplenie stropu nad pomieszczeniami nieogrzewanymi;
4. Ocieplenie ścian wewnętrznych przy pomieszczeniach nieogrzewanych;
5. Wymiana i poprawa sprawności instalacji CO (wymiana rur, grzejników, montaż
zaworów równoważących oraz termostatycznych);
6. Modernizacja źródła ciepła- montaż gruntowej pompy ciepła typu glikol/woda;
7. Modernizacja oświetlenia zew. i wew. na LED-owe;
8. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej;
9. Doposażenie w instalację fotowoltaiczną.
Planowany koszt całkowity inwestycji - 2 800 tys. zł.
Poważnym problemem dla Szpital jest 12 letni wyeksploatowany aparat USG. Wartość
zakupu nowego aparatu kształtuje się na poziomie 140- 180 tys. zł.
Reasumując, należy stwierdzić, że w najbliższym czasie Szpital zmuszony będzie
do wydatkowania dużej puli pieniędzy, w związku z tym zwracam się do Zarządu Powiatu
z prośbą o możliwość wsparcia finansowego przy realizacji niezbędnych nie tylko dla szpitala
inwestycji. Zwróciliśmy się również do Gmin ościennych o pomoc w zrealizowaniu
inwestycji.
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