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UCHWALA NR .........
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie przyjQ6121 wystqpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
@2020 r. poz. 7l3.zpé2n. zm.) oraz § 6 ust. 4za1qcznika nr 3 do Statutu Miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj.
Slqskiego z 2019 r., poz. 8154), na wniosek -Komisji Rewizyjnej

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:

§ 1. Przyjqé wystqpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej dotyczqce kontroli realizacji inwestycji ,,Bud0wa
Szpitala Miejskiego w Gliwicach" w brzmieniu okreélonym w zal czniku d ' ' ' '

§ 2. Uchwaia wchodzi w iycie z dniem podjgcid.

Przewodniczqcy
omisji Rewi yjnej

ignie

1 .MAR U21

Ia. 1 GROCK;-~ .
A A W N
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Zaiqcznik do uchwaiy Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2021 r.

Wystqpienie pokontrolne
Z kontroli realizacji inwestycji ,,Budowa Szpitala Miejskiego w Gliwicach”, rozpoczqtej w dniu

22 wrzeénia 2020 r., a zakoficzonej w dniu 26 stycznia 2021 r.

Wprowadzeniez
Na mocy punktu 8 Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2020 r., stanowiqcego

zaiqcznik do uchwaiy nr XI/201/2019 Z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji
Rewizyjnej na 2020 r., oraz upowainiefi Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwice, czionkowie Komisji
Rewizyjnej:

Radni: Tadeusz Olejnik oraz Zbigniew Wygoda
przeprowadzili kontrok; realizacji inwestycji ,,Budowa Szpitala Miejskiego w Gliwicach”.
Jednostka kontrolowana:
Urzqd Miejski w Gliwicach
Wydzial Inwestycji i Remontéw
ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice
Kierownik jednostkiz Prezydent Miasta Gliwice
Czymoéci kontrolne przeprowadzone zostaiy w okresie od dnia 22 wrzeénia 2020 r., kiedy to

Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej poinfonnowal Prezydenta Miasta Gliwice 0 przystqpieniu do kontroli, do
dnia 26 stycznia 2021 r., kiedy zespéi kontrolny poinformowai Komisjq Rewizyjnq 0 zakoficzeniu prac
i podjqciu pracy nad przygotowaniem sprawozdania pokontrolnego.

Przedmiotowy zakres kontroli obejmowal realizacjg inwestycji ,,Budowa Szpitala Miejskiego w Gliwicach”.
Przebieg i wynik czynnoéci kontrolnych, a w szczegélnoéci wnioski z kontroli:
Pismem z dnia 22 wrzeénia 2020 r. Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej poinfomiowal Prezydenta Miasta

Gliwice 0 rozpoczgciu kontroli realizacji inwestycji ,,Budowa Szpitala Miejskiego w Gliwicach”. Przekazal
jednoczeénie, w imieniu zespoiu kontrolnego, proébq, 0 udostgpnienie radnym kontrolerom materiaiéw
i dokumentéw niezbqdnych do przeprowadzenia kontroli. W dniu 25 listopada 2020 r. Przewodniczqcy Komisji
Rewizyjnej wystqpii, w imieniu zespohl kontrolnego, z proébq 0 odpowiedi na przedstawione niiej pytania.
Odpowiedi zostaia Komisji udzielona pismem z dnia 7 grudnia 2020 r. przez Zast<—;pce; Prezydenta Miasta
Mariusza Spiewoka.

1. Jaki jest planowany czas trwania inweslycji, kiedy planowane jest rozpoczqcie, a kiedy zakoficzenie
budowy, na jakim etapie sq prace przygotowawcze w terenie? Na jakim etapie znajdujq sig obecnie prace
przygotowawcze zwiqzane z budowq, w szczegélnoéci, czy wyloniono jui projektanta szpitala? Proszq
0 przedstawienie aktualnego harmonogramu czynnoéci zwiqzanych z realizacjq inwestycji.

Zastegpca Prezydenta Miasta poinform0wa1 Komisjq, ie; w dniu 27 listopada 2019 r. zostaia zawana umowa
na realizacje; prac projektowych, w zwiqzku z czym do dnia 23 czerwca 2021 r. miasto powinno pozyskaé
kompletnq dokumentacjq, wtym pozwolenie na budowq umoiliwiajqce rea1izacj§ robét budowlanych. Po
dokonaniu odbiom dokumentacji projektowej zostanie ogioszone postqpowania na wybér wykonawcy robét,
ktéry powinien nastqpié do kofica 2021 r.

Radni zostali poinformowani, ie, na aktualnym etapie realizacji zadania, przewiduje sis; wykonanie robét
budowlanych w okresie 24 miesiqcy. Jui w trakcie realizacji robét budowlanych przewiduje sie; ogioszenie
odrgbnego przetargu na sprzqt medyczny i sprzqt ruchomy. Powyisze dzialania majq pozwolié na doposaienie
obiektu w jak najnowoczeéniejszy sprzegt medyczny w koficowym etapie realizacji robét budowlanych.
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2. W jakiejsumarycznie kwocie zamyka sie wartosé inwestycji, w jakiej wysokosci na jej realizacje
pozyskiwane sq kredyty, czy przewidziane jest wsparcie ze srodkéw unijnych, a jeieli tak, to w jakiej
kwocie?

Zastepca Prezydenta Miasta poinform0wa1 rowniei, ie, na etapie sporzqdzania Projektu Koncepcyjnego,
oszacowano koszt realizacji inwestycji na ok. 520 mln z1brutto, w tym:

- ok. 420 mln z1 brutto — szacunkowy koszt robot budowlanych, tj. ok. 1,2 mln Z1 brutto za 16Zko, przy czym
jest to szacunek wstepny. Dok1adniejszy koszt realizacji robét w zakresie budynku szpitala,
zagospodarowania terenu, przebudowy uk1adu drogowego i innyc11 robot zwiqzanych z realizacjq inwestycji
bedzie moiliwy do wskazania po sporzqdzeniu kosztoryséw inwestorskich, co jest przewidziane na
II kwarta12021 r.

-ok. 100 mln Z1 brutto — szacunkowy koszt wyposaienia szpitala, przy czym jest to szacunek zgmbny.
Dok1adniejszy koszt wyposaienia bedzie moiliwy do wskazania po sporzqdzeniu kosztoiysow
inwestorskich, co jest przewidziane na II kwa1ta1 2021 r.
Dodatkowo w ramach realizacji zadania ze strony miasta poniesione zostanq koszty W wysokosci:

- 4.966.125,00 z1bn1tto — koszt dokumentacji wg Z3.WflI'1I8j umowy
- 876.375,00 21 brutto — koszt nadzoru autorskiego wg zawaitej umowy
- ok. 9 mln 21 brutto — szacunkowy koszt nadzoru inwestorskiego.

Zastepca Prezydenta Miasta Mariusz Spiewok poinfom1owa1 radnych, 2e srodki na realizacje inwestycji
z0sta1y wstepnie zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gliwice. Zapisy WPF zostanq
dostosowane do rzeczywistych planowanych kosztéw po sporzqdzeniu kosztoryséw przez wykonawce
projektu. Ponadto, Miasto zamierza podjqé dzia1ania na rzecz uzyskania wsparcia finansowego ze 2r6de1
zewnetrznych, zaréwno ze srodkéw krajowych jak i europejskich.

3. Czy w zwiqzku z lokalizacjq nowego szpitala planowana jest przebudowa okolicznego ukladu
drogowego w celu zapewnienia sprawnego imalo kolizyjnego dojazdu z terenu miasta, jak ipobliskiego
wezla autostradowego? Czy zakladana jest analiza przebiegu komunikacji miejskiej w okolicy tej
lokalizacji i ewentualna jej modyfikacja dla zapewnienia sprawnego dojazdu mieszkaiicéw miasta?

Na pytanie 0 planowane zmiany w ukladzie drogowym Zastepca Prezydenta Miasta poinformowa1, Ze na
potrzeby nowego szpitala zostanq przebudowane ul. Kujawska, ul. Pocztowa iul. Ceglarska w obszarze
realizacji inwestycji. Ulice te zostanq poszerzone, z kaidej z ulic zostanie wybudowany zjazd na teren szpitala
(co umoiliwi segregacje grup interesow: personelu, ruchu technicznego oraz dostaw, pacjentow, karetek). Po
obu stronach ul. Kujawskiej zostanq wybudowane przystanki autobusowe, awzd1uZ u1.Ceg1arskiej zostana}
wybudowane miejsca dla postoju taxi.

Zgodnie zinformacja, pozyskanq zZarzqdu Transportu Metropolitalnego prowadzone sq analizy dot.
wprowadzenia zmian z r0zk1adzie jazdy komunikacji zbiorowej.

4. Jakie sq planowane docelowe oddzialy szpitalne, czy przeprowadzono aktualnq analize potrzeb
w tym zakresie, dotyczqcq profilu zdrowotnego mieszkaficéw, czy planowane sq odpowiednio wczesne
dzialania dla zabezpieczenia niezbednej kadry medycznej, czy tei zaloiono, ie obecna, pracujzgca
w dotychczasowej lokalizacji bedzie wystarczajqca?

Zastepca Prezydenta Miasta przedstawi1 informacje na temat przewidzianych w nowym szpitalu oddzia16w:
1. oddzia1 chorob wewnetrznych z pododdzialem nefrologicznym (60 16Zek),

2. oddzia1chirurgii ogélnej z pododdzia1em chirurgii naczyii (59 162ek),

3. oddzia1 chirurgii urazowo-ortopedycznej (401éZek),

4. oddzia1kardio1ogii (40 loiek),

5. 0ddzia1pediatrii (31 1oZek),

6. oddzia1chirurgii dzieciecej (14 16Zek),

7. oddzia1 okulistyki (10 1oZek),
8. oddzia1uro1ogii (33 16ika), ‘
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9. oddzia1 anestezjologii i intensywnej terapii (13 1o2ek),
10. oddzia1 anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci (4 lozka),
11. oddzia1neurologiczny i udarowy (32 1ozka),
12. oddzia1 rehabilitacji (20 16zek).

Dodatkowo w obiekcie szpitalnym znajdowaé sie bedq nastepujqce dzia1y:

- dzialy diagnostyczno-zabiegowe (zespoi blokow operacyjnych, stacja dializ, zak1ad diagnostyki obrazowej,
pracownia endoskopii, pracownia hemodynamiki ielektrofizjologii, laboratorium analityczne
i mikrobiologiczne, bank kiwi, zak1ad rehabilitacji, pracownia kardiometrii),

- izba przyjeé i Szpitalny Odzia1 Ratunkowy,
- dzia1y wspolne (centralna sterylizatornia, centralna dezynfektomia, centralny magazyn gazow medycznych,

apteka szpitalna, pomieszczenia Pro Morte, pomieszczenia administracji szpitala, centrahia szatnia personelu
medycznego, sto1owka pracownicza, archiwum szpitalne, pomieszczenia kaplicy, magazyny, warsztaty,
myjnie, dzia1 odbioru idostaw zaopatrzenia zewnetrznego, centralna kuchnia, centralna pralnia,
pomieszczenia komercyjne typu: bufet, sklep, apteka przyszpitalna),

- zespol poradni przyszpitalnych (podstawowa opieka zdrowotna, opieka nocna iswiqteczna, chirurgiczna:
ogolna, dziecieca iurazowo-ortopedyczna, dennatologiczna, urologiczna, diabetologiczna, nefrologiczna,
endokiynologiczna, gastroenterologiczna, kardiologiczna, reumatologiczna, neurologiczna, rehabilitacyjna,
zdrowia psychicznego, okulistyczna, psychologiczna, pediatrii, medycyna pracy, Zywienia, chirurgii
naczyniowej).
Lqczna powierzchnia szpitala wyniesie ok. 57 tys. m3 bmtto.
Zastepca Prezydenta Miasta Mariusz $piewok zaznaczy1, ze analiza potrzeb wzakresie koniecznosci

uwzglednienia wnowym szpitalu poszczegolnych dziaiow ioddzia16w zosta1a przeprowadzana przez
przysz1ego uzytkownika, tj. Szpital Miejski nr 4. Wyniki tej analizy zosta1y przekazane miastu wcelu
uwzglednienia ich wdokumentacji projektowej, a Szpital czynnie uczestniczy wprocesie powstawania
dokumentacji projektowej.

Komisja zosta1a poinformowana, ze miasto nie dysponuje wiedza}, czy ze strony przysz1ego uzytkownika
planowane sq odpowiednio wczesne dzia1ania dla zabezpieczenia niezbednej kadry medycznej lub czy przysz1y
uzytkownik za1ozy1, 2e obecna kadra bedzie wystarczajqca. W tym zakresie skierowano zapytanie do Szpitala
Miejskiego nr 4. Pismem z dnia 2 marca 2021 r. Zastepca Prezydenta Miasta poinformowa1, ze Szpital Miejski
nr 4 przewiduje zatrudnienie w nowym obiekcie szpitalnym aktualnej kadry medycznej wraz z ewentualnym jej
uzupelnieniem 0 nowy personel niezbedny dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania obiektu.

5. Czy budowany szpital w zakresie uslug towarzyszqcych pobytowi pacjenta bedzie korzystal
z wlasnej bazy, czy z uslug outsourcingowych? W szczegélnosci dotyczy to przygotowywania posilkow,
prania poécieli szpitalnej i bielizny zabiegowej czy sterylizacji.

W obiekcie szpitala przewiduje sie lokalizacje centralnej kuchni, centralnej pralni, centralnej steiylizatorni
oraz centralnej dezynfektomi. Dzia1y te majq umozliwié szpitalowi funkcjonowanie w oparciu 0 w1asnq baze
w zakresie przedmiotowych us1ug, jednakze mozliwe jest takze poddzierzawianie tych pomieszczefi. Decyzje
W tym zakresie zostanq podjete w pozniejszym terminie przez przysz1ego uzytkownika.

6. Czy zapewniono wdroienie nowoczesnych rozwiqzari informatycznych wzakresie szpitalnej sieci
intranetowej? Stosowane iwdrazane obecnie systemy informatyczne dla obslugi ruchu pacjentow
opierajq sie coraz czesciej na aplikacjach przeglqdarkowych, wymagajqcych dla sprawnej pracy istnienia
bardzo szybkiej sieci wewnetrznej, jest to rowniez istotne w czasach coraz czesciej prowadzonych uslug
zdalnych.

W odpowiedzi na pytanie owdrozenie nowoczesnych rozwiqzari informatycznych, Zastepca Prezydenta
Miasta Mariusz §piewok wyjasni1, Ze dla inwestycji wramach okablowania poziomego zapewniono
kompleksowq sieé stmkturalnq w oparciu 0 okablowanie miedziane i komponenty klasy Ea kategorii 6A. Sa, to
elementy pracujqce wpasmie do 500 MHZ ipozwalajqce na transmisje 10 GBase-T, co jest rozwiqzaniem
zapewniajqcym nie tylko poprawnq prace aplikacji, ale pozostawiajqcym takze zapas na ich rozwoj. Dodatkowo
wobiekcie przewiduje sie zastosowanie technologii PoE, co wpolqczeniu zprzyjetymi rozwiqzaniami
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okablowania pozwoli na pe1nq elastycznosé, czy to dla wprowadzenia rozwiqzafi komunikacji WiFi, czy tez
instalacji bezpieczeiistwa, takich jak system monitoiingu CCTV. Obiekt jest takze kompleksowo analizowany
pod kqtem zastosowanych urzqdzeii teclmologicznych idla l.11‘ZE}(1Z6f1 genemjqcych duze pakiety danych
(diagnostyka obrazowa), w razie potrzeby zostanq doprowadzone bezpoérednie linki éwiat1owod0we. Zgodnie
z obecnymi trendami dla sieci szkieletowej (okablowanie pionowe) zastosowano okablowanie swiat1oW0dowe
zapewniajqce najwyzsze standardy transmisj i i ca1kowitq odpomoéé na zak1ocenia elektromagnetyczne.

W obiekcie przewiduje sic; oko1o 40 pomieszczeifi pelniqcych funkcje posrednich punktow dystrybucyjnych,
a,,sercem” dla ca1ego systemu sieci strukturalnej beds dwie redundantne servverownie zniezaleznq
infrastrukturq pozwalajqcq wrazie potrzeby na tworzenie kopii zapasowych dla danych wrazliwych
istrategicznych. Kwestia specjalistycznego oprogramowania do zarzqdzania placowkg pod wzgledem
medycznym nie jest przedmiotem zadania inwestycyjnego. Sprawa, tq bedzie zajmowaé sie przysz1y
uzytkownik.

>l=**

Komisja sformulowala nastepujqce uwagi oraz wnioski pokontrolne:
Zespol kontrolny zapoznal sie udzielonymi przez Zastepce Prezydenta Miasta wyjasnieniami iprzedstawil

j e pozosta1ym cz1onkom Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 16 marca 2021 r.
W swietle uzyskanych infonnacji i wyjasniefi, Komisja Rewizyjna, na obecnym etapie, pozytywnie opiniuje

zaplanowanq inwestycje budowy Szpitala Miejskiego w Gliwicach. Komisja nie sformu1owa1a wnioskow
pokontrolnych.

Przewodniczqty _
omi ji Re iZY1"9l

Zbi ' Wye
1 8. M R. Z021
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Uzasadnienie

Zgodnie z § 6 ust. 4 za1qcznika nr 3 do Statutu Miasta Gliwice pt. "Zasady itiyb dzia1ania Komisji
Rewizyjnej", Rada Miasta Gliwice przyjmuje wystqpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskami i
zaleceniami pokontrolnymi w drodze uchwa1y.

Na posiedzeniu wdniu 16 marca 2021r. Komisja Rewizyjna zaakceptoWa1a tresé sprawozdania
pokontrolnego z kontroli realizacji inwestycji "Budowa Szpitala Miejskiego w G1iwicach".

W zwiqzku z powyzszym, Komisja sformu1owa1a wystqpienie pokontrolne i niniejszym projektem uchwaly
przedk1ada je Radzie Miasta Gliwice.
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