DRUK NR 13/7
Uchwała Nr ...........................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ..................... 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta
Słupska dla Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu
ochrony zdrowia.
Na podstawie art. 10 ust 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr
172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223
poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40
poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149
poz. 887),
- oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123
poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726),
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się zgodę na udzielenie z budżetu Miasta Słupska na 2011 rok pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście
tysięcy złotych) Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań
w zakresie ochrony zdrowia polegających na wniesieniu wkładu pieniężnego
i objęcie dodatkowych udziałów w spółce prowadzącej Szpital Powiatowy
w Bytowie.
2. Szczegółowe warunki i tryb udzielenia i rozliczenia dotacji określonej w ust.1,
zostaną zawarte w umowie pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Bytowskim.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Uzasadnienie:
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Pismem z dnia 24 czerwca 2011 roku pan Jacek Żmuda - Trzebiatowski Starosta Bytowski
zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe dla Powiatu Bytowskiego na pokrycie kosztów
odbudowy i wznowienia działalności dotkniętego pożarem obiektu Szpitala Powiatu
Bytowskiego - Pion Miastko.
2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
W dniu 31 maja 2011 roku w budynku Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o o. Pion Miastko
doszło do pożaru. Doszczętnie spłonął dach głównego budynku Szpitala o powierzchni połaci
dachowej ponad 1400m² oraz w znacznym stopniu poddasze budynku o powierzchni około
1000m². W wyniku akcji ratowniczo - gaśniczej zalaniu i poważnym uszkodzeniom uległy
mieszczące się w tym budynku Oddziały. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji
ewakuacyjnej i gaśniczej nikt nie został poszkodowany, jednak straty materialne są ogromne
(szacunkowy koszt strat od 2 500 000,00 zł do 3 000 000,00 zł). Wznowienie całego
zakresu działalności możliwe będzie dopiero po wykonaniu dodatkowych prac (na przykład
stworzeniu w obiekcie nowych zabezpieczeń p.poż) nie związanych bezpośrednio
z usuwaniem skutków pożaru (a tym samym nie objętych ubezpieczeniem) do sfinansowania
których Szpital nie jest obecnie przygotowany.
3. Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Z oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącej sposobu przekazania
pomocy finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego wynika, że istnieje możliwość
przekazania środków Powiatowi Bytowskiemu na pomoc finansową z przeznaczeniem
na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia. Otrzymane środki Powiat może przeznaczyć
na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce. Tym samym
szpital uzyska możliwość odtworzenia zniszczonych pomieszczeń i zdolność do dalszego
świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Szpital Powiatu Bytowskiego jako spółka działa od 1 lipca 2009 roku a jej jedynym
udziałowcem jest Powiat Bytowski. Szpital przejął świadczenie usług medycznych
od wcześniej działających na terenie powiatu bytowskiego i zlikwidowanych dwu
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których wielomilionowe
zobowiązania przejął Powiat Bytowski. Spłata zobowiązań zakończy się w 2018 roku.
Udzielenie dotacji pozwoli na wykonanie prac związanych ze spełnieniem warunków
przeciwpożarowych i wznowieniem realizacji świadczeń medycznych.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Budżet Gminy Miejskiej Słupsk - dotacja celowa w wysokości 15 000,00 złotych.
6. Źródła finansowania.
Budżet Gminy Miejskiej Słupsk na 2011 rok

