Uchwała nr XII/77/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie przyjęcia założeń do kierunków działań naprawczych
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z póz. zm./
Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje :
§1
Uznaje się obecną sytuację ekonomiczną i pracowniczą w SP ZOZ
w Sztumie oraz prognozy tej sytuacji na najbliższe lata za trudne i wymagające
niezwłocznego przystąpienia do opracowania kierunków działań naprawczych.
§2
1.Przyjmuje się wytyczną do opracowania kierunków działań
naprawczych w SP ZOZ w Sztumie:
a/ uwzględniającą aktualną formę organizacyjno-prawną,
b/ dopuszczającą inne formy organizacyjno-prawne /przy uwzględnieniu
różnych form własności/podmiotu świadczącego usługi medyczne na podstawie
kontraktów
zawieranych
z
Narodowym
Funduszem
Zdrowia
z dodatkową możliwością świadczenia usług medycznych na zasadach
komercyjnych.
§3
Zakres opracowania kierunków działań naprawczych powinien
obejmować:
a/zbiór danych stanowiących diagnozę stanu istniejącego, w tym posiadany
potencjał oraz kondycję ekonomiczną o stopniu szczegółowości niezbędnym
dla opracowania,
b/propozycje
/w
uzasadnionych
przypadkach
wariantowe/
zmian
z uzasadnieniem pisemnym i w postaci wyliczeń oraz konsekwencji

finansowych wdrożenia każdej z propozycji /wariantu/ oraz wskazaniem
wariantu preferowanego.
§4
Kierunki działań naprawczych powinny również obejmować:
1/docelowy kształt i zasady funkcjonowania SP ZOZ w Sztumie,
2/termin osiągnięcia kształtu docelowego z opisem tego kształtu
i funkcjonowania na etapach charakterystycznych,
3/całkowite i roczne koszty związane z kierunkiem zmian ze wskazaniem źródeł
ich finansowania,
4/symulację kondycji ekonomicznej w trakcie przeprowadzania zmian i po ich
zakończeniu,
5/propozycję toku działań formalno-prawnych i ekonomicznych związanych
z wdrożeniem kierunku działań naprawczych.
§5
Za stan wyjściowy do opracowania kierunku działań naprawczych należy
przyjąć rozwiązania organizacyjno-techniczne i sytuację ekonomiczną SP ZOZ
w Sztumie na dzień 31 grudnia 2006 roku /w wersji uwidocznionej
w sprawozdaniu SP ZOZ na dzień 31.12.2006 roku/.
§6
1.Opracowanie kierunków działań naprawczych musi uwzględniać także
realizację zobowiązań/ co do zakresu i terminów/ zawartych w:
a/decyzji o warunkach restrukturyzacji SP ZOZ w Sztumie z dnia 27.10.2007r.
nr PS.VI.0052/post 4/D/05 wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.
b/rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie
wymagań , jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,
c/Uchwale Rady Powiatu Sztumskiego nr LV/44/2006 z dnia 26.09.2006r.
w sprawie udzielenia gwarancji kredytowych dla SP ZOZ w Sztumie.
2.Kierunki działań naprawczych powinny także uwzględniać kryteria
zapewniające kwalifikację do sieci szpitali publicznych.
§7
Zobowiązuje się Dyrektora SP ZOZ w Sztumie do ścisłej współpracy
w zakresie podejmowanych działań związanych z opracowaniem kierunków
działań naprawczych.

§8
Projekt terminarza prac dla opracowania kierunków działań naprawczych
stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.
§9
Upoważnia się Zarząd Powiatu do ogłoszenia, przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie kierunków działań naprawczych
dla SP ZOZ w Sztumie z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszej
uchwale.

§10
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Funkcja organizatora ochrony zdrowia jaką pełnią jednostki samorządu
terytorialnego jest jedną z najważniejszych w realizacji zadań samorządu
terytorialnego, który może tworzyć, likwidować i przekształcać zakłady opieki
zdrowotnej.
Samorząd sprawuje także nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej.
W ramach nadzoru przeprowadzona jest kontrola i ocena działań zakładu opieki
zdrowotnej i pracy jego kierownika.
Kontrola i nadzór obejmuje w szczególności realizację zadań statutowych,
dostępność i poziom udzielanych usług, prawidłowość gospodarowania mieniem
i gospodarką finansową.
Obecna sytuacja finansowa i pracownicza w SP ZOZ w Sztumie jest
trudna i nie rokuje poprawy na najbliższe lata. Brak mechanizmów rządowych
promujących efektywność ochrony zdrowia i oddłużenia ZOZ-ów pogłębia
tę sytuację.
Celem opracowania kierunków działań naprawczych jest osiągnięcie
przez SP ZOZ w Sztumie poziomu organizacyjno – technicznego wymaganego
obowiązującymi przepisami jak również zapewniającego wpisanie
i trwałe funkcjonowanie w sieci szpitali publicznych oraz gwarantującego dobrą
kondycję finansową.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne.

