UCHWAŁA Nr X/65/2019
Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego
z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności, objętych umową o udzielenie
świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance
a Narodowym Funduszem Zdrowia – Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 54 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na dokonanie cesji wierzytelności objętych Umową
Nr 150000006/03/8/0003/0/17/21 z dnia 26.10.2017 r. o udzielenie świadczeń opieki
zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej zawartej pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance,
a Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu na
rzecz Banku PKO BP SA I Oddział w Trzciance w celu zabezpieczenia kredytu do wysokości
2.500.000,00 zł.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr X/65/2019
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 11 czerwca 2019 r.
Podstawę prawną do podjęcia uchwały stanowią: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 54 ust. 1 i 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).
Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot
tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność
zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji
finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok
poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej.
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance dnia 30.05.2019 r. wystąpił
z wnioskiem do Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o wyrażenia zgody na
dokonanie cesji wierzytelności objętych umową o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance, a Narodowym Funduszem
Zdrowia – Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu, w celu zabezpieczenia
zaciągniętego kredytu w Banku PKO BP SA I Oddział w Trzciance do wysokości
2.500.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku głównego Szpitala
Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance”. Dyrektor pismem z dnia 5.06.2019 r., zapewnił
o ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych w trakcie realizowanej inwestycji, w oparciu
o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za rok poprzedni. Przedstawione sprawozdanie, analiza i wyniki Szpitala,
pozwalają na dokonanie pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2018
oraz świadczą o stabilnej sytuacji i sprawności bieżącego zarządzania jednostką.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wg przedstawionego kosztorysu z dnia 30 maja 2019 roku
szacowany jest na 8.335.172,79 zł. Najniższa kwota wynikająca z przeprowadzonego
przetargu opiewa na 7.844.000,00 zł. W związku z powyższym dyrektor Szpitala
Powiatowego w Trzciance 30 maja 2019 r. przedstawił Zarządowi Powiatu Czarnkowsko
-Trzcianeckiego następujący montaż finansowy planowanej inwestycji:
− środki własne zgromadzone na lokacie bankowej w wysokości 3.000.000,00 zł,.
− w budżecie powiatu zabezpieczono kwotę dotacji w wysokości 2.500.000,00 zł,
− pozostałą kwotę 2.500.000,00 zł stanowić będzie kredyt na realizację inwestycji,
którego zabezpieczeniem będzie cesja wierzytelności objętych umową o udzielenie
świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II
w Trzciance a NFZ.
Rada Społeczna Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance na swoim posiedzeniu
w dniu 5 czerwca 2019 r. uchwałą Nr 14/RS/2019 pozytywnie zaopiniowała zabezpieczenie
spłaty kredytu inwestycyjnego oraz uchwałą Nr 13/RS/2019 pozytywnie zaopiniowała
zaciągnięcie kredytu przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance na realizację
zadania inwestycyjnego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

