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W odpowiedzi na zapytarie Radnego Rady Powiatu w Busku-Zdľoju Pana Jana Bartosika'

dotyczące kwot pieniężnych, któľe wpłynęły do Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

w czasie tľwania epidemii COVID-19, upľzejmie informuję, Że na dzień 17 sierpnia 2020 r. Szpital

Powiatowy w Busku-Zdroju na walkę z CoVID-19 pozyskal łącznie kwotę 3 494 613' 00 zł

(słownĺe: tľzy miliony cztelysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaścĺe zloĘch)'

w tym otrzymał darowizny zarówno rzęczowe'jak i pieniężne o łącznej wartości 1 859 652,33 zł.

Jak już wcześniej Państwa informowałemZOZ w Busku-Zdľoju otrzymał darowizny Ízeczowe

o łącznej waľtoścĺ 1 406 t73,17 zl, m.in. od:

. Fundacji ECOTEXTILłóŻka specjalistyczne o wartości 83 000,00 zł,

. PoLSKICH SKŁADOW BUDOWLANYCH maseczki' płyny do dezynfekcji itp.

o łącznej wartości 85'l' 725' 00 zł,

. Fundacji LoTTo samochód Volkswagen Caddy z20I4 ľ. o wartości ĺ.6 100' 00 zł'

. OXYLINE przyłbice, maski ołącznej wartości 141770,78z|,

. WoŚP maski, pľzyłbice, płyny do dezynfekcji o łącznej wartości Ż1256,,16z|,

. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach maski' kombinezony, płyny do dezynfekcji

o łącznej waľtości 80 940' 6l zł,

. Ministeľstwa Zdľowia aľtykuły ochronne o wartości 17 075,50 zł'

. Polskiego Stowaľzyszenia Diabetyków glukometry o waľtoŚci 12 240' 00 zł'

. Siepomaga aľtykuły ochľonne ołącznej wartości 92 404120 zl,

. Koła Łowieckiego ostoja przy Politechnice Krakowskiej fartucl'ry higieniczne o waľtości

7 000, 00 zl'
. KOSMEPOL żel dezynfekujący o waľtości 32 640,00 zł,



. buskich uzdrowisk (Uzdľowisko S.A., Nida Zdrőj, Słoneczny Zdrőj) produkty spoĘwcze

ołącznej waľtości 2| 446,47 z|.

Do dnia 17 sieľpnia 2020 r. ZoZ w Busku-Zdľoju otrzymał daľowizny pieniężne

o łącznej waľtości 453 479, 16 zl. W szpitalu utworzono odrębne konto dla wpłat daľowizn

pieniężnych, a wysokość wpłat od mieszkańców Powiatu Buskiego i osób prawnych to różne kwoty

od 20, 00 zł do kilkuset tysięcy. Największe wpłaty wpłynęły od Fundacji ENEA _ kwota

323333, 00 zł, od Towaľzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji WARTA 100 000' 00 z|.

Pľzedmiotowe śľodki pienięż:ne przeznaczone zostały głównie na zakup śľodków do ochľony

osobistej (fartuchów medycznych, barierowych, jednoľazowych, flizelinowych, ľękawic, maseczek,

śľodków dezynfekujących itp.), ale ľównieŻ drobnego sprzętu typu: kaniule, cewniki, maski do

nebulizacji, przyrządy do infuzji, dreny, igły, maski tlenowe, pľowadnice do tľudnych intubacji,

woľki rozpuszczalne, wkłady mroŻące do pľzewozu pľóbek COVID-19, pudełka do transpoľtu próbek

CovID- 19, cewniki, teľmometry bezdotykowe itp' Nalery wziąć, pod uwagę , Że zużrycie, szczególnie

środków do ochrony osobistej, jest bardzo wysokie, a ceny nawet te z umów przetargowych, wzľosły

kilkakrotnię. Za przykład niech posłuŻą ľękawice, których cena w lutym za opakowanie (200 szt.)

wynosiła 16,85 ZŁ netto, a obecnie to samo opakowanie kosztuje 88, 00 zł netto.

Ponadto na doposażenie w apaľaturę i spľzęt medyczny oľaz środki do ochrony osobistej

i dezynfekcji Szpital w formie dotacji otrzymał Śľodki od Wojewody Świętokľzyskiego

w wysokości łącznie 884 960' 67 z| (dwie dotacje) i jest w tľakcie ich ľealizacji. W ľamach

partnerstwa realizowanego wspólnie ze Szpitalem w Staszowie od Maľszałka Województwa

Świętokľzyskiego pozyskaliśmy śľodki w wysokości 882 352' 95 zł, w tym 857o doÍinansowania

(750 000, 00 zl). Zakupiliśmy min.: ľespiľatory stacjonarne, respiľatory mobilne, defibrylatory

z kardiomonitorem, łőzka do intensywnej teľapii, kardiomonitory, deÍibrylatory, pompy infuzyjne,

aparat USG, wideolaryngoskopy, aparaty EKG, ssaki elektryczne, urządzenie do fumigacji, łózko

Z waBą, sprzęt do ľegulowania przetoczeń płynów, wideobronchoskop z myjnią, materace

pľzeciwodleżynowe, apaľaty RR, wózek do transportu pacjentow leŻących, wózki do toalet dla

pacjentów, wózki do rozkładania leków doustnych, wózki zabiegowe, lodówkę do pribek i wiele

innych urządzeń.

Wszystkim DarczyÍlcom, bez względu na wysokośó daľowizny, złoŻy|iśmy podziękowania

w formie dyplomów (kserokopiaw załączeniu).



Zespoł Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdrolu

(Po,ďztęŔpw

e ? (Ęr*^ )

Dziękujemy za okazane Serce i pomoc
pacjentom oraz pracownikom szpitala,

w tym szczególnyĺľ. Czasie walki z koronawirusem.
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