
STANOWISKO NR XXI.01.2020
RADY GMINY CZŁUCHÓW

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie możliwości udzielenia z budżetu Gminy Człuchów na 2020 rok jednorazowej
pomocy  finansowej  na  działalność  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej  w Człuchowie  z  przeznaczeniem na realizację  przez  Powiat  człuchowski
pokrycia ujemnego wyniku finansowego tej placówki za 2019 rok

Na podstawie § 24 ust.  2 pkt 4 Statutu Gminy Człuchów zatwierdzonego uchwałą
Nr IX/63/11 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 maja 2011r.  w sprawie uchwalenia statutu
gminy Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r., poz. 1951 ze zm.) – Rada Gminy
Człuchów   po  rozpatrzeniu  wystąpienia  Zarządu  Powiatu  Człuchowskiego  nr
ZP.0022.72.21.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. (wpływ do tut. urzędu 4.06.2020 r.) w sprawie
podjęcia uchwały przez Radę Gminy Człuchów w kwestii udzielenia jednorazowej pomocy
finansowej na rzecz działalności szpitala za 2019 rok, w kwocie 500 tys. złotych na podstawie
przepisów  art.  220  ustawy  o finansach  publicznych,  w  formie  dotacji  celowej,  z
przeznaczeniem na realizację przez Powiat pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ
w Człuchowie za 2019 rok - przedstawia stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego uchwałą nr 180/31/2020 z dnia 19 marca br. podjął
decyzję  o  konsolidacji  świadczeń  w  Szpitalu  Specjalistycznym  w  Chojnicach  oraz
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie. Decyzja ta  została
podjęta jednostronnie, z pominięciem wszelkich form konsultacyjnych. Co więcej, konkretne
kwoty  pomocy,  które  miały  przekazać  poszczególne  gminy  zostały  zapisane  w  budżecie
Powiatu  Człuchowskiego  bez  jakiejkolwiek  informacji  skierowanej  do  tych  jednostek.
Sytuacja okazała  się  precedensem  w  30-letniej  działalności  samorządu,  którego  wspólne
działania  powinny  opierać  się  przede  wszystkim  na  zasadach  partnerstwa  i  wzajemnych
uzgodnień,  a  nie  w formie  jednostronnych  decyzji.  Tym bardziej,  że  żaden z samorządów
nie jest nadrzędny w stosunku do drugiego.

W ocenie  Rady Gminy przekazanie  środków finansowych na działalność  SP ZOZ
w Człuchowie  nie  wpłynie  w  żadnej  mierze  na  ratowanie  jednostki,  ponieważ  wszelkie
decyzje  zapadły  na  forum  Zarządu  Powiatu  Człuchowskiego  bez  konsultacji  z
poszczególnymi samorządami. 

Przywołane  przez  Zarząd  Powiatu  Człuchowskiego  stwierdzenie  jakoby  Powiat
Człuchowski był tylko organem założycielskim i właścicielem budynku szpitala jest również
nie do końca trafione. Pomimo tego, że Powiat Człuchowski nie ma bezpośredniego wpływu
na wysokość kontraktów z NFZ, to jednak zarządza człuchowską lecznicą i ma bezpośredni
wpływ na szereg  kwestii  określających  sposób jej  funkcjonowania,  począwszy od doboru
kadry  zarządzającej,  poprzez  usługi  dodatkowe  (komercyjne)  zwiększające  przychody,  a
kończąc na racjonalizacji kosztów organizacyjnych jednostki.



Mimo pogłębiającego się kryzysu lecznicy i braku wyraźnej reakcji dyrekcji szpitala
przez  ostatnie  lata  nie  podjęto  żadnych  działań  naprawczych,  nie  wypracowano
alternatywnych modeli funkcjonowania lecznicy. 

Podejmując decyzję o konsolidacji usług medycznych Rada Powiatu Człuchowskiego
przekreśliła szansę na wypracowanie rozwiązania, które pozwoliłoby na zapewnienie usług
ratujących życie mieszkańców w Człuchowie i nieskazywanie ich na konieczność korzystania
z ośrodków bardziej oddalonych. 

Pragniemy zaznaczyć także, że rolą samorządowców jest służenie mieszkańcom, bo to
mieszkańcy dają nam mandat do podejmowania decyzji i to oni decydują o tym czy będziemy
ich  reprezentować.  Naszą  powinnością  i  obowiązkiem  jest  więc  konsultowanie  z
mieszkańcami decyzji, które wpływają na ich życie i zdrowie. 

W  tym  świetle  uważamy,  że  Zarząd  Powiatu  Człuchowskiego  nie  konsultując
z władzami gmin,  w tym Gminy Człuchów, tak ważnej decyzji  jak przekształcenia  formy
funkcjonowania  szpitala  naruszył  najbardziej  fundamentalną  zasadę  służby  samorządowej
i w pewnym  sensie  zapomniał  o  roli  do  jakiej  został  przez  mieszkańców  powołany.
Wystosowana  równocześnie  prośba  o  pokrycie  przez  gminy  części  zadłużenia  szpitala
sprowadza rolę  lokalnych  samorządów do pokrywania  zobowiązań,  na których powstanie
same nie miały wpływu. 

Sytuacja  człuchowskiego  szpitala  jest  trudna  i  jako  samorządowcy  bardzo
chcielibyśmy pomóc w ratowaniu tej lecznicy. W naszym rozumieniu nie można programem
naprawczym  nazwać  konsolidacji  usług  i  notabene  przeniesienia  ich  do  szpitala  w
Chojnicach. 

W tym kontekście  Rada  Gminy  Człuchów  nie  może  podjąć  decyzji  o  wsparciu
finansowym jednostki. Ewentualne wsparcie powinno być efektem wspólnej analizy sytuacji
lecznicy.  Nie  można  angażować  jakichkolwiek  środków  finansowych  pochodzących
z budżetów  poszczególnych  samorządów  nie  znając  dokładnych  analiz,  podstaw
poszczególnych decyzji i nie będąc partnerem tych działań. Brak informacji, upublicznienia
analizy sytuacji szpitala i konsultacji poszczególnych działań z Radami Gmin uniemożliwia
nam podjęcie decyzji o wsparciu finansowym.


