RADA GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna
Uchwała nr 46A/II/07
Rady Gminy w Poczesnej
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: harmonogramu programu prac dostosowawczych w Gminnym Zespole
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §
53 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie
wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213, poz. 1568)
Rada Gminy w Poczesnej
uchwala, co następuje:
§1
Zaakceptować program dostosowania Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w
Poczesnej oraz pomieszczeń wynajmowanych na cele ochrony zdrowia do wymagań
określonych w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia zgodnie z załącznikami nr 1 - 4 do
uchwały.
§2
Traci moc uchwała nr 203/XXXI/05 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 1 grudnia 2005
r. w sprawie harmonogramu programu prac dostosowawczych w Gminnym Zespole
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi GZOZ w Poczesnej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

Załącznik
nrl
do uchwały Rady

PROGRAM DOSTOSOWAWCZY
Ośrodek Zdrowia w Poczesnej, ul Szkolna 3

Gminy nr U6/VII/07

l.p.

Pozycja (numer
odstępstwa) w
postanowieniu
PPIS

Nazwa placówki (części
placówki w której odstępstwo
występuje)

Pozycja
rozporządzenia
Ministra Zdrowia z
dnia 22.06.2005.

Treść odstępstwa

Sposób likwidacji odstępstwa
zał.nr...

Koszt
realizacji
[zł]

Termin realizacji

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Główny hol wejściowy

odstępstwo od od §
17.ust.1 pkt2.

brak punktu rejstracyjnoinformacyjnego

wykonanie punktu
informacyjnego lub
pozyskanie dodatkowej
powierzchni

300 000,00

IV kw. 2008

2 200,00

IV kw. 2008

1.

1-1

2.

I-2

Główny hol wejściowy

odstępstwo od
§17.ust.1 pkt3.

brak wydzielonego miejsca
na wózki

wykonanie wygrodzenia
części poczekalni przed
gabinetem poradni POZ dla
dzieci lub rpozyskanie
dodatkowej powierzchni

3.

I-3

WC na pierwszym piętrze

odstpstwo od
§32

brak prowidłowo
wyposażonego WC dla
personelu

Przebudowa WC z
wykonaniem przedsionka

2 500,00

IV kw. 2008

odstępstwo od
§ 37 ust. 1.i ust.3.

brak wykonania
bezszelinowego połącznia
ścian z podłogą, brak
materiału na podłogach
umożliwiającego
dezynfekcje.

uszczelnienie styku posadzki

1 500,00

IV kw. 2008

odstępstwo od
§38

brak materiałów
umożliwiających dezynfekcję
na całej wysokości ścian

wykonanie prawidłowych
powłok

9 500,00

IV kw. 2008

4.

5.

I-4

I -6

.-punkt szczepień
- gabinet zabiegowy
-poradnia ginekologiczna
- laboratorium analityczne
korytarze

.-punkt szczepień
- gabinet zabiegowy
-poradnia ginekologiczna
- laboratorium analityczne

-
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1

2

3

4

5

6

7

8

6.

I-8

cały obiekt

odstępstwo
od § 11 pkt 15

brak węzła komunikacji
pionowej

wykonanie węzła komunikacji
pionowej

250 000

IV kw. 2008

I-9

- punkt szczepień
- gabinet zabiegowy
- poradnia ginekologiczna
- laboratorium analityczne

odstępstwo
od § 45 ust.2.

brak baterii ciepłej i zimnej
wody uruchamianej bez
kontaktu z dłonią

wymiana bateri
umywalkowych na
prawidłowe

1 650,00

IV kw. 2008

1-11

-punkt szczepień
- gabinet zabiegowy
-poradnia ginekologiczna
- laboratorium analityczne
-poradnia dla dzieci POZ
- Poradnia ogólna POZ

odstępstwo
od §47

nieprawidłową montaż
grzejnika

wykonanie przeróbek
instalacji c o .

5 400,00

IV kw. 2008

odstępstwo od
punktu 7.
załącznik 2.

brak bezpośredniego
połączenia z kabiną higieny
osobistej

Wydzielenie kabiny
higieniczno - sanitarnej z
powierzchni gabinetu
przylegającego

145 000,00

IV kw 2008

7.

8.

9.

1-14

Poradnia ginekoiogiczno położnicza
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RADA GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

l.p.
1

PROGRAM
DOSTOSOWAWCZY
Ośrodek Zdrowia w Nieradzie, ul. Targowa 160

Pozycja (numer
Nazwa placówki (części
odstępstwa) w
placówki w której odstępstwo
postanowieniu
występuje)
PPIS
2

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr 46/VlI/07
z dnia 26,04.2007 r.

3

Pozycja
rozporządzenia
Ministra Zdrowia z
dnia 22.06.2005.

Treść odstępstwa

4

5

6

Koszt
Sposób likwidacji odstępstwa
realizacji
zał.nr...
zU

Termin realizacji

Uwagi

7

8

9

Budowa nowego obiektu
przychodni

2 600 000,00

IV kw 2008

|

1.

III-2

-punkt szczepień
- gabinet zabiegowy

odstępstwo
od § 37 ust.1 i 3.

brak odpowiednich
materiałów, brak
bezszczelinowego styku
listwy przypodłogowej z
podłogą

2.

III-4

-punkt szczepień
- gabinet zabiegowy

odstępstwo
od §38

brak materiałów
umożliwiających dezynfekcję
na całej wysokości ścian

Budowa nowego obiektu
przychodni

j.w.

IV kw 2008

3.

III-6

cały obiekt

odstępstwo od
§11pkti5

brak węzła komunikacji
pionowej

Budowa nowego obiektu
przychodni

j.w.

IV kw. 2008

4.

III-3

-punkt szczepień
- gabinet zabiegowy

brak baterii ciepłej i zimnej
wody uruchamianej bez
kontaktu z dłonią

Budowa nowego obiektu
przychodni

j.w.

IV kw 2008

5.

ill-10

•punkt szczepień
- gabinet zabiegowy
- Poradnia ogólna POZ
-Poradnia dla dzieci POZ

odstępstwo
od §47

nieprawidłowa dostępność
grzejnika

Budowa nowego obiektu
przychodni

j.w.

IV kw 2008

6.

111-12

Gabinet zabiegowy

odstępstwo od
Załącznika nr 2.
ust. 2.

zbyt mała powierzchnia
pokoju zabiegowego

Budowa nowego obiektu
przychodni

j.w.

IV kw 2008

odstępstwo
§ 45 ust.2.

od
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