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INTERPELACJA
Szanowny Panie Starosto

W związku z gigantycznymi stratami generowanymi przez SP ZOZ
Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej oraz koniecznością spłat
pożyczek i kredytów proszę o udzielenie informacji:

1. Czy Zarząd Powiatu Rawskiego jest przygotowany
do pokrycia straty
Zakładu na koniec roku 2019?
2. Czy Zarząd Powiatu Rawskiego dokonał prognozy do jakiej
wysokości jest w stanie pokryć roczną stratę? Proszę o wskazanie
kwoty oraz prognozowanych źródeł finansowania.
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W odpowiedzi na interpelację z dnia 11.04.2019 roku w sprawie pokrycia strat
generowanych przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej informuję:
Ad. 1. Sposób pokrycia straty SPZOZ uregulowano w art. 59 usiawy z dnia 15 kwietnia 2011
roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2018.2190 t. j.).
Zgodnie z tymi uregulowaniami podmiot tworzący jest zob owiązany do pokrycia straty
SPZOZ w terminie 9 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki. W
przypadku bilansu roku 2019 termin ten przypada na koniec czerwca roku 2020 zaś
ewentualne pokrycie straty na koniec marca roku 2021. Jest to więc termin dość odległy w
czasie, w którym może dojść do wielu nieznanych nam dziś i ni możliwych do przewidzenia
zdarzeń mających wpływ zarówno na kondycję finansową SPZOZ jak i Powiatu Rawskiego.
Zawarte w interpelacji pytanie dotyczy reakcji organu tworzącego na zdarzenia czasu
przyszłego, których skala i stopień trudności jest dziś niedookreślny.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z trudności z jakimi boryka się SPZOZ udzielając
świadczeń leczniczych na podstawie zawartych z ŁOW NFZ umów i wiemy, że w przypadku
utrzymania się dzisiejszego stanu finansowania strata zakładu będzie duża, trudna do pokrycia
przez organ tworzący. Czynione są jednak intensywne starania o zwiększenie kontraktu, w
związku ze znacznymi jego nadwykonaniami oraz o zapłatę za już zrealizowane
nadwykonania. Dyrekcja szpitala zobowiązana została również do wprowadzania rozwiązań
organizacyjnych zmierzających do maksymalnej racjonalizacji coniecznych wydatków oraz
poszukiwania dodatkowych źródeł przychodów. Mamy nadzieję , że wszystkie te działania
przyniosą pożądany skutek i poprawią sytuację finansową SPZOZ.

Ad. 2. Informacja o stanie finansów powiatu jest informacją publiczną dostępną każdemu
zainteresowanemu za pośrednictwem BIP. Głównym jej źródłem są uchwały budżetowe,
sprawozdania z wykonania budżetu i wieloletnie prognozy finansowe. Pan Radny z tytułu
pełnionej funkcji otrzymuje dodatkowo wszystkie te informacje w formie papierowej i

uczestniczy w posiedzeniach komisji stałych oraz sesjach Rady Powiatu, gdzie dokumenty te
są omawiane i uchwalane. Sytuacja finansowa powiatu i związane z tym możliwości
dofinansowania działalności jego jednostek podległych są Panu w związku z powyższym
doskonale znane.
Zarząd Powiatu nie dokonywał dodatkowych prognoz w tej sprawie.
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