
PROJEKT

UCHWAŁA NR..... /..... /2021

RADY POWIATU W KIELCACH

z dnia ............................ 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu 
pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku, zgodnie z Uchwałą 
Nr 176/36/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/21/10 Rady 
Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Kieleckiego oraz jednostek 
organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do 
tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 167, poz. 1504) Rada 
Powiatu w Kielcach uchwala, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej 
Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku w kwocie 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy 
złotych), zgodnie z Uchwałą Nr 176/36/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 lutego 
2021 r.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi 
Powiatowemu w Chmielniku, zgodnie z Uchwałą Nr 176/36/2021 Zarządu Powiatu 
w Kielcach z dnia 10 lutego 2021 r.

Szpital Powiatowy w Chmielniku prawidłowo realizuje swoje zadania oraz umowy na 

świadczenia medyczne zawarte ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Kielcach. Jednak poziom finansowania nie jest wystarczający 

i jednostka nie bilansuje się, ponieważ koszty działalności przekraczają przychody za 

świadczone usługi medyczne.

W związku z niebilansowaniem się jednostki Zarząd Powiatu w Kielcach udzielił 

w bieżącym roku pożyczki krótkoterminowej w kwocie 500.000 zł. Pozwoliła ona 

na spłatę najpilniejszych zobowiązań wymagalnych wobec wierzycieli Szpitala oraz 

uniknięcie dodatkowych kosztów komorniczych i sądowych.

Po trzech kwartałach 2021 r. Szpital zamknął działalność ujemnym wynikiem 

finansowym w kwocie 592.096 zł. Natomiast wartość zrealizowanych i niezapłaconych 

świadczeń medycznych (tzw. nadwykonania) to kwota 375.417 zł., z której 216.949 zł. 

stanowią nadwykonania w Oddziale Alergologicznym i w Programie Lekowym.

Ponadto na trudną sytuację finansową Szpitala ma również wpływ panująca obecnie 

pandemia zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 oraz 

związane z nią utrudnienia wynikające m.in. z zakażeń wśród kadry medycznej (izolacje, 

kwarantanny), leczenia pacjentów z potwierdzonym COVID -19 a także ograniczone 

wykonywanie zabiegów planowych.

W aktualnej sytuacji finansowej Szpital Powiatowy w Chmielniku nie jest w stanie 

spłacić pożyczki do końca 2021 r. więc Dyrektor Szpitala zwróciła się pismem znak: 

L.dz. 1625/21 z dnia 2 listopada 2021 r. do Zarządu Powiatu w Kielcach o jej umorzenie.

Umorzenie pożyczki będzie miało wpływ na sytuację finansową jednostki, pozwoli jej 

w dalszym ciągu udzielać świadczeń zdrowotnych.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że zachodzi przesłanka określona 

w § 5 ust 1 pkt 5 Uchwały Nr XXVII/21/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 

r., zgodnie z którą należność może być umorzona w przypadku gdy ściągnięcie należności 

zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub interesom 

publicznym.

W związku z powyższym przygotowany został niniejszy projekt uchwały i Zarząd 

Powiatu w Kielcach prosi ojej przyjęcie. Dyrektor
Wydziału Z dr/iwia^ Polityki Społecznej

Kielce, 2020-11-15 Dominika Kąsek


