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Radny Rady Powiatu Łowickiego

W odpowiedzi na pytanie zadane podczas XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego w dniu
25 sierpnia 2021 r. dotyczące PÓZ w Sobocie informuję, iż wniosek złożony przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na zawarcie z dniem l lipca 2021 r. umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarza PÓZ
i świadczeń pielęgniarki PÓZ, nie został przyjęty ze względów formalnych. Obecnie ponownie
składany jest przedmiotowy wniosek na zawarcie z dniem l października 2021 r. umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na chwilę obecną chęć zadeklarowania zgłosiło około 850 pacjentów, którzy chcieliby
być objęci opieką lekarską w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za okres od stycznia do sierpnia 2021 r. poniósł
koszty w kwocie 41 175,58 zł, w tym koszty utrzymania stanowią kwotę 12 489,87 zł za okres
od stycznia do sierpnia 2021 r., a koszty związane z zatrudnieniem personelu (lekarza,
rejestratorki, sprzątaczki) wyniosły 28 685,71 roku za miesiąc lipiec i sierpień 2021 r.

W odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące Powszechnego Punktu Szczepień
w Powiecie Łowickim przy ul. ulicy Blich l O w Łowiczu informuję, iż w okresie od 26 kwietnia
2021 r. do 14 sierpnia 2021 r. w Powszechnym Punkcie Szczepień wykonano 28 445 szczepień.
Koszty utworzenia Powszechnego Punktu Szczepień:
l) zakup sprzętu medycznego
2) zakup przenośnych umywalek
3) zakup środków czystości i ochrony osobistej
4) zakup radiotelefonów
5) zakup wody
6) zakup przenośnych lodówek turystycznych
7) zakup zegara ściennego
8) zakup koszy na śmieci
9) zakup opasek zaciskowych
10) zakup przedłużaczy
11) zakup telefonów
12) zakup ładowarek USB
13) zakup foli samoprzylepnej
14) wynaj em infrastruktury
15) wynajem toalet
16) usługi kurierskie, transport
17) wynaj em klimatyzatora
18) zakup środków czystości
19) zakup materiałów metalowych, tabliczek, BHP
20) zakup materiałów i urządzeń elektrycznych
21) wydruk banneru
22) abonament telefoniczny
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