
Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXXVIII/227/05 

Rady Miasta Lędziny  
 
 
 
Plan wydatkowania  kwoty 1.905.000,00 zł za zadania w zakresie poprawy sytuacji ekonomicznej oraz 

podnoszenia jakości usług  medycznych  w MZOZ Lędziny 
 
 
 
 
Nazwa zadania 

 
Kwota ogółem 

 
Kwota dotacji 

 
Udział własny MZOZ 

 
Zakup aparatu RTG 

 
400.000,00 zł 

 
300.000,00 zł 

 
100.000,00 zł 

 
Zakup aparatu USG 

 
250.000,00 zł 

 
187.500,00 zł 

 
62.500,00 zł 

 
Remont Przychodni  
Specjalistycznej 

 
1.408.800,00 zł 

 
1.056.600,00 zł 

 
352.200,00 zł 

 
Remont Izby Porodowej 

 
160.000,00 zł 

 
120.000,00 zł 

 
40.000,00 zł /dotacja z GFOŚ/ 

 
Remont  Przychodni Nr 2  

 
321.200,00 zł 

 
240.900,00 zł 

 
80.300,00 zł / dotacja z 
budŜetu Gminy Lędziny 
wydatki inwestycyjne  w 
wysokości 30.000,00 zł /  

 
OGÓŁEM  

 
 

 
1.905.000,00 zł 

 
 
 
 

Objaśnienie 
 
Zakup aparatu RTG 

- aparat do zdjęć kostno płucnych 
- lampa w podwieszeniu sufitowym 

moŜliwość diagnostyki w obrębie : tułowia , czaszki, kręgosłupa jak równieŜ kończyn  
 
 
Zakup aparatu USG  

- aparat cyfrowy 
- głowice szerokopasmowe  liniowa 

        convertorowa 
- moŜliwość obrazowania kolor Doppler 
- zakres badania  - jama brzuszna 

  - pediatria 
  - kardiologia 
  - ginekologia  
  - badania naczyniowe 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Remont Przychodni Specjalistycznej 
 
- wymiana okien       175.000,00 zł 
- docieplenie ścian budynku     262.000,00 zł 
- wymiana instalacji  - CO     260.000,00 zł 
                                  - wodociągowej      94.200,00 zł 
            -  kanalizacyjnej   272.200,00 zł 
 

- remont sanitariatów i adaptacja  
- dla osób niepełnosprawnych  

                  parter i I piętro  141.400,00 zł 
      
- remont instalacji elektrycznej    204.000,00 zł 
               1.408.800,00 zł 
 
 
Remont Przychodni Nr 2 – ul. Asnyka 2 
- wymiana okien       59.300,00 zł 
- docieplenie ścian budynku     84.100,00 zł 
- wymiana pokrycia dachowego    57.000,00 zł  
- wymiana rynien  i rur spustowych      3.000,00 zł 
- przemurowanie kominów       8.000,00 zł 
- wymiana obróbek blacharskich      3.000,00 zł 
- remont poradni „K”      20.000,00 zł 
- remont poradni „D”      42.000,00 zł 
- wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów  44.800,00 zł 
                 321.200,00 zł 
 
 
Remont Izby Porodowej 
- remont kotłowni      40.000,00 zł 
- remont sali porodowej i sanitariatów   35.300,00 zł 
- remont pokrycia dachowego    42.000,00 zł 
- remont ścian budynku     42.700,00 zł 
                 160.000,00 zł     
    


