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I  SKKRETARIAT
REGIONALXEJ IZBY OBRACllL'NKOWEJ

i' * w Kielcach

WplyngJo
dnia 16. 10. 2017

L.dz.

dorgc'zono osobisci

WNIOSEK O UDZIELENIE WYJASNIEMA W ZAKRESIE STOSOWANIA

PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. IS pkt 11 ustawy z dnia 7pazdziernika 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577z pozn. zm.)

A. ADRESATWNIOSKU

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

B. DANE WNIOSKODAWCY Samorzqdow>' Osrodek Zdrowia w Cminsku

B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznac^c wta^chvy kwadrat)

I. jednostka samorz^du terytorialnego 2. zwi^ek mi^dzygminny
t

4. zwi^k, stowarzyszcnie powiatdw X 5. samorz^dowe jednostki organizacj'jne
(w samorz^dowe osoby prawne)

3. stowar^szenie gmin, gmin i powiatdw

6. beneficjenci dotacji z budzetdw jst
(w zakresie v/ykorzystania pi^rznanych dotacji)

Nazwa petna

B.2.ADRES SIEDZffiY

Powiat

Kielecki

Gmina

Miedziana Gora

Miejscowoid

Cminsk

Ulica

Staszica

Nr domu

10

Nrlokaiu

Kod pocztowy

25-085

Poczta

Miedziana Gora

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^D^CYCH

PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Art.216;

Ponadto

Ustawa 0 samorz^dzie gminy art. 6.1; art 7.1 pkt5;

PRZEDSTAWIENIE ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEN PRZYSZLYCH
IPYTANIA(PYTAS)

W zwi^ku z trudn^ sytuacj^ finansow^ Samorz^dowego Osrodka Zdrowia w (!!minsku, kierownik
ma zamiar wyst^pid z wnioskiem o pozyczk? do wojta gminy Miedziana Gora. Po2:yczka ma bye
przeznaczona na finansowanie dzialalnosci Osrodka, takie jak: oplaty na ogrzewanie, zakup
niezbfdnych Iek6w, oplaty za prowadzenie obslugi informatycznej, pensje pracownikow.



1. Czy zgodnie z obowi^zujqcym prawem wojt moze udzielic po^yczki dla Samorz^dowego
Osrodka Zdrowia realizuj^cemu zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej?
2. Czy w/w poZyczka mo2e bye przeznaczona na fmansowanie dzialalnosci osrodka, w tym mi^dzy
innymi: opiaty na ogrzewanie, zakup niezb^dnych lekow, opJaty za prowadzenie obshigi
informatycznej, pensje pracownikow?

D. W^SNESTANOWISKOWSPRAWIEOCENYPRAWNEJZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO

Podstawowa Opieka Zdrowotna jest realizowana na terenie gminy przez 2 publiczne osrodki dla
ktdrych organem zato^cielskim jest gmina Miedziana Gora oraz jeden podmiot niepubliczny. W
zwi^ku z trudn^ sytuacj^ finansow^ Samorz^dowy Osrodek Zdrowia w Cminsku chce wyst^pic z
wnioskiem o poiyczk? na pokrycie naletnosci zwi^anych z niedostatecznym finansowaniem przez
NFZ dziahlnoSci Osrodka.

Ochrona zdrowia w mysl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorz^dzie gminnym, shi^
zaspokajaniu potrzeb wspolnoty samorzqdowej i jest jednym z istotnych zadan wlasnych gminy.
Prawo do ochrony zdrowia, jako podmiotowe prawo jednostki, zapewnia kazdemu art. 68 ust. 1
Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i pom, zm., dalej
Konstytucja). Trybunai Konstytucyjny w wyroku z 23 marca 1999 r. (sygn. K. 2/98) potwierdzil,
ze „...z tego przepisu nale^y wywiesc podmiotowe prawo jednostki do ochrony zdrowia oraz
obiektywny nakaz podejmowania przez wladze publiczne takich dzialah, ktore konieczne dla
naleiytej ochrony i realizacji tego prawa." Konstytucja w art. 68 ust. 2 naklada na wladze publiczne,
w tym i na samorz^d terytorialny obowi^ek zapewnienia rdwnego dost?pu do swiadczeh opieki
zdrowotnej finansowanej ze ̂ rodkow publicznych.

Kolejny przepis art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze ̂ rodkow publicznych, wyraznie precyzuje zadania gminy w zakresie zapewnienia
r6wnegb dost^pu do swiadczeh opieki zdrowotnej, wyrozniaj^c zadania wlasne oraz zlecone. Do
zadah wlasnych w zakresie zapewnienia rownego dost^pu do ̂ iadczeh opieki zdrowotnej nalezy w
szczeghinosci:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektow programow zdrowotnych wynikaj^cych z
rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkahcow gminy,
2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych,
3) inicjowanie i udziat w wytyczaniu kierunkow przedsi^wzi^c lokalnych zmierzaj^cych do
zaznajamiania mieszkahcow z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,
4) podejmowanie innych dzialah wynikaj^cych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia
mieszkahcow gminy.
Katalog ten nie jest zamkni^ty, gdyz stwierdzenie w „szczeg6Inosci" wyraznie wskazuje na jego
otwartosc.

Pewne w^tpliwo^ci mote budzic przepis art.55 ustawy o dzialalnosci leczniczej mowiqcy,
samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej mo2e uzyskiwac srodki fmansowe;
1)z odplatnej dzialalnosci leczniczej, chyba it przepisy odr^bne stanowi^ inaczej;
2) z wydzielonej dzialalnosci innej nit wymieniona w pkt 1, jeieli statut przewiduje prowadzenie
takiej dzialabosci;
2a) z odsetek od lokat;
3) z darowizn, zapisow, spadkow oraz ofiamosci publicznej, takze pochodzenia zagranicznego;
4) na cele i na zasadach okreslonych w przepisach art. 114-117;



5) na realizacj? innych zadan okre^lonych odr^bnymi przepisami;
6)na pokrycie straty netto, o ktorej mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1.
Nie mniej samorz^dy powiatowe udzielaj^ pozyczek szpitalom, dla ktorych organami
zalozycielskimi, a ustawa o dziatalnosci leczniczej w przepisach dotycz^cych samodzielnych
zakladow opieki zdrowotnej nie ro^nicuje ich ze wzgl^du na rodzaj prowadzonej dziatalnosci
(Rozdziat 2 od art. 50a do art. 82). Ponadto pozyczka nie jest uzyskaniem srodkow finansowych,
poniewaz nalezy zwrdcid. "

W zwi^zku z powyzs^m w6Jt gminy moze udzielic pozyczki Samorz^dowemu Osrodkowi
Zdrowia, gdyi podstawowa opieka zdrowotna jest zadaniem publicznym o znaczeniu lokalnym
le^^cym w gestii samorz^du gminnego, mimo ze ̂ aden przepis prawa bezposrednio o tym nie
mowi. Ochrona zdrowia b^d^c zadaniem wtasnym gminy, jest tak pojemnym i szerokim poj?ciem,
4e miesci si§ w nim takie podstawowa opieka zdrowotna. Zadania wiasne i zlecone gminie w
zakresie ochrony zdrowia' maj^ na celu przede wszystkim zapewnienie rownego dost^pu do
swiadczen opieki zdrowotnej i 54 wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. 0 ̂iadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych. Katalog tych zadan
jest przykladowy i otwarty na inne zadania. Zasadq jest, ie zadania publiczne 0 charakterze
wladczym, wymagaj^ do ich wprowadzenia normy prawa materialnego, wynikaj^cej bezposrednio z
ustawy. Natomiast wszystkie pozostate potrzebne zadania publiczne, ktore nie mieszczq si§ w
gnipie czynnosci wladc^ch, okreslanych przez doktryn? cz^sto czynnosciami materialno-
technicznymi, nie wymagaj^ specjalnego upowaznienia ustawowego.

W przypadku pytania nr 2 nie udaio mi si^ dotrzec do przepisow mowi^cych, ze pozyczka udzielona
pizez organ samorzqdowy, jeieli nie jest po^czk^ celowq, nie moz:e bye przeznaczona na cele
wymienione w pytaniu. Brak kadry lekarskiej czy piel^gniarskiej i brak uregulowanych platno^ci
skutkowac moie zawieszeniem lub likwidacj^ osrodka, co spowoduje nierowny dost^p do
swiadczen opieki zdrowotnej dla pacjentow mieszkajqcych w pobli^u osrodka b^d^cych w
podeszlym wieku. Z podstawowej opieki zdrowotnej w Samorz^dowym Osrodku Zdrowia w
obecnej chwiii korzysta 140 osob powyiej 75 roku zycia, a po 66 roku 154 osoby. Te osoby
najcz^sciej nie 54 w stanie dotrzec do osrodkow osciennych i tam otrzymac pomoc. Dlatego
istnienie tego osrodka jest wa^ne dla interesu publicznego. Ponadto nieuregulowane w terminie
zaleglosci finansowe, mog4 skutkowac koniecznosci4 zapiaty odsetek oraz ewentualnymi kosztami
sadowymi.
Data v/ypehiienia wniosku Imi^ i nazwisko v/nioskodaw^ lub osoby

^owa2nionej
Podpis wnioskodawcy lub osoby

owia

WNI

Pawd Strzabala
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