UCHWAŁA NR XXXIX/265/18
RADY POWIATU PISZ
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planów dofinansowania kosztów spełniania przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej
Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz § 15 Statutu Powiatu Piskiego przyjętego
uchwałą Nr VIII/49/03 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Powiatu Piskiego (tj. Dz.
Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 1045, z 2017 r. poz. 3072) Rada Powiatu Pisz uchwala, co
następuje:
§ 1. Rada Powiatu Pisz przyjmuje stanowisko w sprawie planów dofinansowania kosztów spełniania przez SP
ZOZ - Szpital Powiatowy w Piszu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.) w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piszu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Irena Jatkowska
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/265/18
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 marca 2018 r.
Stanowisko Rady Powiatu Pisz w sprawie planów dofinansowania kosztów spełniania przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.)
Po zapoznaniu się z informacją dyrektora SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu nt. niezrealizowanych
zadań Programu Dostosowania SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu do wymogów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739 ze zm.) , Rada Powiatu Pisz pozytywnie ocenia dotychczas
podejmowane działania na rzecz dostosowania Szpitala do wymogów Rozporządzenia oraz pozytywnie opiniuje
przygotowaną informację wraz z uzasadnieniem przyczyn niewykonania punktów „Programu
Dostosowawczego na lata 2012-2017”.
Rada Powiatu Pisz zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu wsparcie finansowe Szpitala
poprzez udzielanie corocznych dotacji z przeznaczeniem na:
- wykonanie remontów
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
- zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków transportu
- termomodernizacji obiektów szpitalnych.
Upoważnia również Zarząd Powiatu do zintensyfikowania działań w celu pozyskiwania środków
finansowych na dostosowanie jednostki do wymogów ww. Rozporządzenia i Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) ze środków krajowych i zagranicznych.
Jednocześnie Rada Powiatu wraz z Zarządem Powiatu zobowiązują się do rozpoczęcia rozmów z samorządami
gminnymi z terenu powiatu piskiego nt. wspólnych działań inwestycyjnych w infrastrukturę szpitalną jak
również występowania do jednostek administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego
o współfinansowanie modernizacji oddziału zakaźnego oraz pozostałych obszarów wymagających
dostosowania.
Od początku funkcjonowania samorządu powiatowego, organy powiatu udzielały pomocy finansowej na
remonty i inwestycje w Szpitalu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów. Rada
Powiatu Pisz zapewnia, że dostosowanie Piskiego Szpitala do standardów, a tym samym zapewnienie
mieszkańcom powiatu nowoczesnych, bezpiecznych warunków podczas udzielania świadczeń zdrowotnych,
jest priorytetem.
Mając na względzie dobro mieszkańców powiatu piskiego, Rada Powiatu Pisz wnioskuje do WarmińskoMazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o wydanie pozytywnej opinii
o wpływie niespełnienia wymagań na bezpieczeństwo pacjentów. Biorąc pod uwagę środki finansowe
zainwestowane już w obiekty szpitalne, fachowo przygotowany personel, zespół budowany przez lata oraz
bardzo dobrą współpracę z organami samorządu, zasadnym jest umożliwienie dalszego funkcjonowania
Szpitala Powiatowego w Piszu w obecnej strukturze.
Ze względu na potrzebę zapewnienia właściwych świadczeń zdrowotnych i dobrem mieszkańców powiatu,
zajęcie stanowiska jest uzasadnione.
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