
 

Gmina Stalowa Wola 

informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: 

„Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności 
systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś Priorytetowa 5 „Infrastruktura 
publiczna” Działanie 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat A – Infrastruktura 
ochrony zdrowia. 
 
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową nr UDA-RPPK.05.02.00-18-072/09-00 zawartą w dniu 
13 maja 2010 r. wynosi: 
2 519 964,83 PLN, w tym: 
1 750 217,07 – dofinansowanie z EFRR 
   769 747,76 – wkład własny Gminy Stalowa Wola 
 
Okres realizacji: 21.08.2008 r. – 31.12.2010 r. 
 
Cel projektu: 
Głównym celem projektu była poprawa dostępności i jakości świadczonych usług medycznych poprzez 
modernizację obiektów i wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej w Stalowej Woli do końca 2010 roku. 
Celami szczegółowymi były: 

 zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych oraz wyrównywanie dysproporcji w zakresie opieki 
nad dziećmi, rehabilitacji, chorób układu krążenia, 

 szybsze reagowanie na potrzeby dzieci, dynamiczny rozwój psychomotoryczny i społeczny dzieci, 
zapobieganie wadom postawy, 

 zmniejszenie zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków schorzeń układu kostno – 
stawowego, 

 zwiększenie wykrywalności chorób układu krążenia oraz poprawa skuteczności ich leczenia, 

 podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie ochrony zdrowia w mieście, możliwość 
korzystania ze specjalistycznych usług medycznych, 

 poprawa jakości usług w zakresie profilaktyki onkologicznej. 
 
Zakres rzeczowy projektu: 
Dzięki realizacji projektu zostały przebudowane i doposażone w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dwie 
instytucje ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola, a mianowicie: 

 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Stalowej Woli, zlokalizowany przy Al. Jana 
Pawła II 5A, 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli, zlokalizowany przy 
ul. Kwiatkowskiego 2. 

Prace modernizacyjne przy obu budynkach polegały na przystosowaniu ich do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, poprawie wydajności energetycznej oraz kompleksowym remoncie pomieszczeń 

z zachowaniem wszelkich standardów i norm technologicznych. Projekt pozwolił na lepsze przystosowanie 

obiektów do świadczenia usług deficytowych w województwie, a mianowicie – usług rehabilitacji, w tym 

nakierunkowanych na poprawę układu stawowo – kostnego dzieci i młodzież (rozbudowa sali ćwiczeń 



i zaplecza w dziale fizjoterapii w SP ZOZ oraz sala rehabilitacji w PZOZ Żłobek), usług w zakresie chorób 

krążenia (gabinet kardiologiczny), oraz usług w zakresie profilaktyki onkologicznej (gabinet 

mammograficzny). 

Zakres robót inwestycyjnych obejmował: 

 roboty budowlane i instalacyjne w Żłobku – prace remontowo – modernizacyjne, 

administracyjne, w kuchni i w sanitariatach. Demontaż istniejących okien i drzwi oraz wymiana 

instalacji co, elektrycznej, wod-kan, wentylacji mechanicznej, 

 roboty budowlane i instalacyjne w Żłobku - Pralnia – zaprojektowana pralnia stanowi 

samodzielny istniejący budynek połączony z budynkiem Żłobka w taki sposób aby istniejący 

obiekt był pralnią z barierą higieniczną, 

 roboty związane z dociepleniem budynku Żłobka – demontaż istniejących okien i drzwi, 
docieplenie ścian zewnętrznych budynku i stropodachu, 

 roboty budowlane związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

remont tarasu, stworzenie sali do rehabilitacji i wyposażenie jej w specjalistyczny sprzęt 

w Żłobku – budowa podjazdu, wydzielenie miejsc parkingowych, adaptacja sali na salę 

rehabilitacyjną prace modernizacyjne, 

 roboty budowlane związane z przebudową i modernizacją pomieszczeń wraz z wyposażeniem z 

specjalistyczny sprzęt oraz dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – 

SP ZOZ – budowa podjazdu, wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan, wentylacji mechanicznej, 

wymiana stolarki okiennej, zakup aparatury i sprzętu medycznego, przebudowa i modernizacja 

pomieszczeń. 

 

Efekty realizacji projektu: 

Bezpośrednimi rezultatami realizacji projektu było zwiększenie ilości specjalistycznych badań medycznych, 

które zostaną wykonane na zakupionym sprzęcie a co za tym idzie zwiększenie ilości pacjentów 

korzystających z efektów realizacji projektu z obszaru miasta jak i z obszarów wiejskich. 

Inwestycja ma oddziaływać na wzmocnienie efektywności działania i roli placówki. Korzystnie wpływa na 

jakość świadczeń oferowanych w zmodernizowanych budynkach oraz niweluje dysproporcje w dostępie do 

usług medycznych dla dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi. 

Realizowana inwestycja zwiększyła dostęp placówki dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo poprawiła 

wydajność energetyczną, wydajność produkcji i transmisji ciepła oraz elektryczności w budynku poprzez 

wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji pomieszczeń a 

także wymianę stolarki okiennej i drzwi, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu. W wyniku realizacji 

przedmiotowego projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki: 

 liczba przebudowanych i zmodernizowanych obiektów – 2 szt. (SP ZOZ i Żłobek Miejski) 

 wartość sprzętu i wyposażenia do Żłobka 46 507,40 zł 

 wartość sprzętu i aparatury medycznej do SP ZOZ o wartości 577 025,39 zł. 

 

 

 

 

Informacje o projekcie: 

Urząd Miasta Stalowa Wola 
Referat Pozyskiwania Funduszy 
ul. Wolności 9, pok. nr 6, 37 
tel./fax (015) 643 34 43 

www.stalowawola.pl                       www.rpo.podkarpackie.pl 

http://www.stalowawola.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/










 
 



 

 



 

 


