
 

 

Treść odpowiedzi na zapytanie radnego Wojciecha Zabłockiego  
w sprawie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Krychnowicach  
w Radomiu 
Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 07.02.2021 r. dotyczące Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu 

Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu (SWPZZPOZ w Radomiu), poniżej 

przekazuję informację w przedmiotowym zakresie: 

W 2017 roku w budżecie Województwa Mazowieckiego zabezpieczono środki na realizację zadania „Rewitalizacja 

budynku zabytkowego „Dworek” – etap I przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”, jednakże z przyczyn 

niezależnych od Szpitala realizacja zadania inwestycyjnego nie została ukończona (wybrany przez Szpital Wykonawca 

nie wywiązał się z zapisów umownych). 

Kiedy odbędzie się remont budynku? 

Gotowość do realizacji zadania Szpital uzyskał pod koniec grudnia 2019 r. Z uwagi na panującą sytuację 

epidemiologiczną w kraju przedmiotowe zadanie nie zostało ujęte w budżecie Województwa Mazowieckiego w trakcie 

roku 2020 – priorytetem były zadania wspomagające walkę z Covid-19. W dniu 19 lutego 2021 roku wpłynął wniosek 

SWPZZPOZ w Radomiu o dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu”. Po zakończeniu procedury oceny formalnej i merytorycznej 

wniosek będzie rozpatrywany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na jednym z najbliższych posiedzeń. Zarząd 

Województwa Mazowieckiego dołoży wszelkich starań, aby realizacja przedmiotowego zadania została zaplanowana   

w budżecie Województwa i WPF w latach 2021-2022, przy czym będzie to również uwarunkowane uzyskaniem przez 

Szpital pozytywnej opinii o celowości inwestycji (dalej: OCI). Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku nowym 

brzmieniem art. 115 ust. 4a ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy może uzyskać dotację od jednostek 

samorządu terytorialnego na realizację zadania, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, jeżeli dla 

inwestycji, przy pomocy której ma być realizowane dane zadanie, została wydana pozytywna opinia, o której mowa   

w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, chyba że opinia ta nie jest wymagana na podstawie przepisów tej ustawy. Ponieważ wartość 

przedmiotowego zadania przekracza 2 mln zł, uzyskanie pozytywnej OCI przez SWPZZPOZ w Radomiu będzie 

konieczne. Warto w tym miejscu wspomnieć, że dopiero 5 lutego 2021 roku opublikowane zostały rozporządzenia 

wykonawcze do ww. przepisów i aktualnie trwa dostosowywanie przez Ministerstwo Zdrowia formularza wniosku OCI   

w systemie IOWISZ. Z informacji, które posiada Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

wynika, że opiniowanie wniosków w systemie IOWISZ jest obecnie wstrzymane. 

Jaki jest jego zakres, harmonogram i szacowany koszt? 
Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano- montażowych mających na celu rewitalizację wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania budynku zabytkowej „Willi” na terenie SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu. Ponadto  

w ramach zadania pokryte zostaną koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz zakupu, 

dostawy i montażu pierwszego wyposażenia. Szacowany czas realizacji planowanego przedsięwzięcia to 21 miesięcy. 

Koszt oszacowano na podstawie kosztorysów inwestorskich z 2019 r. powiększony o wskaźnik indeksacji cen – 

szacowana wartość wynosi 3 213 500,30 zł (z czego środki SWM wynoszą 3 084 960,29 zł). 

Czy inwestycja posiada dokumentacje projektową?  

Szpital jest w posiadaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pod nazwą: „Rewitalizacja ze zmianą 

sposobu użytkowania budynku zabytkowego „Willa” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu”. 

Na jakim etapie są procedury administracyjne dotyczące remontu? (wnioskowane i uzyskane już pozwolenia, 

uzgodnienia, decyzje) 

Szpital posiada wszelkie wymagane uzgodnienia, decyzje do realizacji Inwestycji, w tym pozwolenie na budowę wydane 

przez Prezydenta Miasta Radomia w dniu 24.12.2019 r. 

Ponadto uprzejmie informuję, że na terenie subregionu radomskiego w roku 2021 Samorząd Województwa 

Mazowieckiego realizuje zadania za łączną kwotę ok. 76 mln zł. Należy również wspomnieć o staraniach Samorządu 

Województwa Mazowieckiego w pozyskaniu zewnętrznych dofinansowań dla zadań z terenu subregionu radomskiego. 

We wrześniu 2020 r. złożono 5 wniosków w ramach konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z czego 2 

wnioski dotyczyły subregionu radomskiego, niestety Województwo Mazowieckie nie uzyskało żadnego wsparcia 

finansowego ze strony Rządu w przedmiotowym konkursie. W związku z grudniowym naborem Województwo 

Mazowieckie złożyło ponownie 3 wnioski w ramach RFIL-u, z czego jeden dotyczy subregionu radomskiego (Budowa 

nowego pawilonu SOR w Mazowieckiem Specjalistycznym Szpitalu w Radomiu). Zwracam się z prośbą do Radnych   

o poparcie podjętych przez Województwo działań.  

 
 

  


