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Kielce, dnia 28.06.2019 r.

Pan Tomasz Staniek
Starosta Opatowski

Szanowny Panie Starosto, wnioskiem zdnia 17.06.2019 roku, doręczonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 24.06.2019 roku, zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na
pytanie:
- czy gminy mogą udzielić pomocy finansowej powiatowi na działalność leczniczą (zakup ambulansu
sanitarnego), a Powiat uzyskane w ten sposób środki wraz z wkładem własnym przekaże dla spółki TOP
MEDICUS Sp. z 0.0. w Opatowie, która dokona zakupu?

Z opisu stanu faktycznego wynika, że dofinansowanie dotyczy zakupu ambulansu sanitarnego
dla Spółki z 0.0., której 100 % udziałowcem jest Powiat Opatowski, w celu wykonywania transportu
sanitarnego pacjentów.

Odpowiadając na to pytanie, wskazać należy na następujące okoliczności.
Zasady przekazywania środków publicznych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

uregulowane są w dziale V ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedno Dz. U.
z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) dalej uodl. Należy przy tym zaznaczyć, że na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1
uodl, przedsiębiorcy - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), we wszystkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności
gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej - zaliczeni zostali do podmiotów leczniczych, w zakresie
jakim wykonują działalność leczniczą.

Stosownie do uregulowań wynikających z art. 115 ust. 1 uodl, na realizację zadań, o których
mowa wart. 114 ust. 1 pkt 1 i 4-7, podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą uzyskać środki
finansowe na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego. Z uregulowań zawartych
wart. 115 ust. 3 uodl wynika, że na realizację zadań, o których mowa wart. 114 ust. 1 pkt 1-6, podmioty
wykonujące działalność leczniczą mogą uzyskać m.in. od jednostek samorządu terytorialnego, dotację
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 4.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów uodl uznać należy, że środki
publiczne, co do zasady mogą uzyskać podmioty wykonujące działalność leczniczą, które działają we
wszystkich dopuszczalnych formach, w tym również podmioty występujące w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.

Jednak środki publiczne, w tym pochodzące od jednostek samorządu terytorialnego
przekazywane podmiotom wykonującym działalność leczniczą w oparciu o przepisy działu V uodl,
stanowią uzupełnienie zasilenia finansowego uzyskane przez te podmioty z innych źródeł. Ponadto
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dotacje mogą być przekazywane na realizację ściśle określonych zadań i nie służą zastąpieniu
podstawowych źródeł finansowania, jakim są środki uzyskane od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni
przepisów prawa.
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