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Rada Miasta Sanoka

za pośrednictwem

Burmistrza Miasta sanoka

Tomasza Matuszewskiego

Dotyczy:

1, PrzYłączenia Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu podstawowej opieki
Zdrowotnej w Sanoku do Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki Zdrowotnej w Sanoku
celem zaPewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej i skonsolidowania kadr medyc znych.

2, wsPÓłudziałuw Poręczeniu przezPowiat Sanocki i Miasto Sanok kredytu konsolidacyjnego
w Banku Gospodarstwa krajowego na spłatę zobowiązańspzozw sanoku

Imieniem Powiatu Sanockiego mając na uwadze transforma cje zachodzące w systemie
ochronY zdrowia oraz ograniczone mozliwości finansowe Powiatu Sanockiego zwracam się o
podjęcie działań wymienionych w wstępie niniejszego pisma.

SPZOZ w Sanoku zabezPieczaprzed,e wszystkim udzielanie świadczeń szpitalnych, świadczeń
na szPitalnYm oddziale ratunkowym, ambulatoryjnych porad specjalistyc znychoraz nocnej i
Świątecznej Podstawowej opieki zdrowotnej. Terenem swojego działania obejmuje obszar
Powiatu Sanockiego ale proporcjonalnie gro świadczeń zdrowotnych udziela na rzecz
mieszkańców Miasta Sanoka. W roku 20l8 w szpitalu hospitalizowano l O 699 osób z terenu
powiatu a z terenu Miasta Sanoka 4 543 osoby, odpowiednio na SoR 15 701i 6 808 osób z
miasta, w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 87 l68 osób powiat i 45 318 osób z miasta
oraz w nocnej i Świątecznej opiece zdrowotnej 16 489 osób z powiatu i 9 510 osób z miasta.
JednYm z elementów dalszego odpowiedniego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych
sPołeczeństwa i rozwoju opieki zdrowotnej jest możliwość połączenia Samodzielnego
Publicznego ZesPołu OPieki Zdrowotnej w Sanoku z Samodzielnym publicznym Miejskim
ZesPołem Podstawowej OPieki Zdrowotnej w Sanoku. Takie rozwiązanie przyniesie korzyści
nie tYlko mieszkańcom Powiatu ale również mieszkańcom miasta tjl. zapewni dostęp do
szerokiego wachlarza usług medycznych.pozwoli na kompleksowe leczenie pacjent apoprzez
wsPÓłPracę szPitala zprzychodniami podstawowej opieki zdrowotnej. Daje równiez szanse na
wzmocnienie kadrowe w zakresie personelu medycznego obu połączonych jednostek, co biorąc
Pod uwagę obecne trudnoŚci w dostępie do odpowiednich zasobów kadrowych jest wartością
nie do Przecenienia. Połączenie to spowoduje podnoszenie jakości usług medycznych



ŚwiadczonYch w jednym podmiocie działalnośc i leczniczej, zarówno szpitalnych i
sPecjalistYcznYch jak i podstawowej opieki zdrowotnej. Wańo w tym miejscu przypomni eć, że
Powiat Sanocki w 200l roku przekazał Miastu Sanok w formie darowizny nieruchomości
zabudowane budYnkami Przychodni Nr 1 i 2 z przeznaczeniem na cel związany z ochroną
zdrowia. W tamtYm czasie była to d,ecyzjawyjątkowo trudna dla powiatu ale zuwagi na dobro
i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Miasta sanoka zasadna.

Uwzględniając Powyższe Samorząd Powiatu Sanockiego zwraca się do Rady Miejskiej w
Sanoku i Pana Burmistrza o podjęcie działń zmierzających do przekazania SpMZpoZ w
sanoku narzeczspzoz w sanoku.

Dodatkowo Samodzielny Publiczny Zespoł Opieki Zdrowotnej w Sanoku przeżywa
aktualnie Poważne trudnoŚci finansowe spowodowane czynnikami zewnętrznymi związanymi
z transformacją działalności szpitali. Zgodnie z wymogami prawa szpitale powinny posiadaó
odPowiednią infrastrukturę. Z powodu braku innych możliwości SpZoZ w Sanoku był
ZmuszonY zaciągnąĆ PoŻyczkę inwestycyj ną w łącznej wysokoś ci 13 629 690 zł spłacanej z
budzetu szPitala, przęznaczonego na działalność statutową, aby sfinansować budowę ,,Bloku
OPeracYjnego i Centralnej Sterylizatorni w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,,.
Ponadto szPital spłaca kredyty i pożyczki w tym inwestycyjne zaciągnięte od roku 2009.
obecnie miesięczna rata kredlów i pożyczek zamyka się kwotą około 500 000 zł.

DodatkowYm czYnnikiem jest znaczący wzrost kosztów wynagrodzeń nie refundowanych
PrZeZ NFZ PodkarPacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie. Miesięczny wzrost kosztu
powyższych wynagrodzeń wynosi obecnie ponad 490 000 zł.

Z uwagi na fakt niedoszacowania procedur medycznych do wysokości ponoszonych na nie
kosztów z kontraktu zNFZ Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie, który nie pokrywa
w Pełni zaciąganYch zobowiązań, w konsekwencji powoduje to co miesięczny wzrost
zobowiązań wobec kontrahentów. Należy podkreślió, iz w kazdym miesiącu Szpitalowi na
bieŻące fuŃcjonowanie brakuje średnio l mln zł. Natomiast ustawowy obowiązek wzrostu
wYnagrodzeń konsumuje potencjalny wzrost nakładów na świadczenia zdrowotne. Chcąc
zachowaÓ terminowoŚĆ wypłaty zobowiązań wobec pracowników i innych instytucji oraz
zminimalizowaĆ obciązenie Szpitala w postaci kosztów sądowych i egzekucyjnych a takze
wYeliminowaĆ blokady dostaw towarów i usług zwróclłsię w pierwszej kolejności z wnioskiem
o zabezpieczenie kredytu w BGk ze środków powiatu sanockiego.

Rada Powiatu Sanockiego uchwałą nr LD?508 l20l8 z dnia l5 listopad a 20t8r. udzieliła
Poręczenia kredYtu w Banku Gospodarstwa Krajowego do łącznej wysokości 17437061,67 zł
tYtułem sPłaty nominalnej wartoŚci kredytu bankowego w wysokości 12.000.000,00 zł oruz
oProcentowania do udzielonego kredytu w wysokoś ci 5.437 .06I,6l zł ustalonego w oparciu o
szacowany koszt oprocentowania na poziomi e 3,990ń.



WaruŃiem zaciągnięcia przez SPZOZ w Sanoku kredytu w BaŃu Gospodarstwa
Krajowego jest Przygotowanie i zaakceptowanie Programu Naprawcze go SpZoZ w Sanoku,
oraz zabęzPieczanie spłaty kapitału i odsetek przez jednostkę samorządu terytorialnego.

NaleŻY wskazaĆ, iż Rada Powiatu Sanockiego w dniu 31.10.2019r. podjęła uchwałę
w sPrawie zatwierdzęnia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki
Zdrowotnej w Sanoku na lata 2019 - 202l, który to program obejmuje opisane w niniejszym
PiŚmie działaniai stanowi podstawę ubiegania się o udzielenia kredytu w Banku Gospodarstwa
Krajowego.

Reasumując w Przedmiocie zabezpieczenia kredytu, który ma być uruchomiony w Banku
GosPodarstwa Krajowego na spłatę zobowiązań SPZOZ w Sanoku - zwracamsię z prośbą o
Podjęcie PtZeZ Radę Miasta Sanoka uchwały o zabezpieczeniu spłaty w/w kredytu w formie
Poręczenia lub ustanowienia hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Miejskiej Sanoka do łącznej wysokości 23 l37 325,83 zł tytułem spłaty wartości kredytu
bankowego wrM Z odsetkami w wysokoŚci 50675637,44 zł (360200OO; zł - kapitał +
14 655 437 ,44 zł - odsetki , umowa na l5 lat) oraz oprocentowania do udzielonego kredytu w
wYsokoŚci 14 655 637,44 zł ustalonego w oparciu o szacowany koszt oprocentowania na
poziomie 3,99o^

Przedstawione Powyzej rozwiązania umożliwiają na stworzenie placówki ochrony zdrowia o
mocnYch Podstawach finansowych, która zabezpieczy kompleksową oraz koordynowaną
oPieką zdrowotną w zakresie ambulatoryjnej i szpitalnej opieki zdrowotnej na terenie Miasta
Sanoka i Powiatu Sanockiego. Jak wykazały ostatnie wydarzenia związane z koniecznością
udzielenia Świadczeń zdrowotnych, skumulowanych w krótkim okresie czasu, dużej liczbie
mieszkańców sanoka będących w stanie zagrożenia życia i zdrowia - wnioskow ane działania
są jak najbardziej zasadne. W związku zprzedstawionym powyżej stanem faktycznym prosimy
o PozYtYwne rozPatrzenie naszego wniosku celem zapewnienia utrzymania bezpieczeństwa
zdrowotne go pacj entów na tereni e działania nas zych s amorządów.

Zpoważaniem -

w załaczęniu:

l. Prognozowany wykaz zobowiązań
2. Kserokopia uchwały Rady Powiatu

Otrzymują

1. Adresat

na 31.|2.2019r.
Sanockiego nr LIX/508 l20l8 z dnia 15. 1 1 .2018r.



2. ala

Do wiadomości :

l. sp zozw sanoku

Prognozowany .vqykaz zobońązńna 3 1 . l2.20t9r.

Sporz. Helena Łuszcz

Sanok, 30.10.20l9 r.

Zobowiązania z tytulu

Kredyty bankowe i poży czki 21750 474,63

Zobowiązania wymagalne wobec dostańaówlo;arów i l0 000 000,00

Odroczony ZUS zam-c wrzesien ZOtl.+ opłata
prolongacyjna do 20.12.2019 r.

l 4l9 047,24

)droczony ZUS zam-c pńdziernik i listopad 2019 rr+
płata prolongacyjna (będziemy składać wniosek - płatny

15.I1.2019 r. i 15.12.2019 r.)

Razem prognozowane zobowiązania na3LlZ2Otg n 36 019 52t,87



l.],a

Uchwała Nr LIł508/2018
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 15 listopada2Dl9r.

w sprawie poręczenia kredytu długoterminowego zaciqganego przez
samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w sanoku

Na podstawie art.I2 pkt B lit. d ustawy z dnia 5 czerwca ]99B r. o samorzqdzie

powiatowym ( Dz. U, z 20]B, poz. 995 z późn. zm. ), art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009. o finansach publicznych (Dz,U. z 20 ]7 r. poz.2077 z późn. zm. )

Rada Powiatu Sanockiego

uchwala, co następuje :

§1
1.Powiat Sanocki udzielaporęczenia dołącznej wysokości 17 437 06I,6I ń

(słownie: siedemnaście milionow czterysta trzydzieści siedem tysięcy szeŚĆdziesiąt jeden

ńotych 611100 ) tytułem zabezpieczenia spłaty nominalnej wańoŚci kredytu baŃowego w

wysokości 12 000 000,00 zł oraz oprocentowania od udzielonego kredytu w wysokoŚci

5 437 061 ,61 zł, ustalonego w oparciu o szacowany koszt oprocentowania na poziomie 3,99 oń

planowanego do zaciągntęcia przez Samodzielny Publiczny Zespoł OPieki Zdrowotnej w

Sanoku, w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie w 2019 roktr, z okresem

spłaty na lata 2019-2039, z ptzeznaczeniem na spłatę zactągniętych kredytów i pozyczęk o

najvły ższym op ro c ento wani u or az zob ow iązań vły mag alny ch wob e c d o stawc Ó w.

2. Środki, o których mowa w ust. I zabezpieczone zostaną w budzecie Powiatu Sanockiego w

latach 20Ig-2O3g w wysokości ustalonej każdorazowo w uchwale budzetowej.

3.Qkreśla się maksymalną wysokość poręczenia na potencjalne przypadające na lata2019 -
2039 spłńy kredytu oraz oprocentowania, do wysokości jak w ponizszym zęstawieniu:



Lp. Rok

Kwota poręczonego

kapitału odpowiednio do

harmonogramu spłat

(wzl )

Kwota poręczonych

kosztów

oprocentowania

(w zl\

Łączna kwota porę czenia

(wzl)

1 2019 0 270 000,00 270 000,00

2. 2020 0 320 334,30
32o 334.30

nJ. 2021 0 320 717,06
32o 7l7.06

4, 2022 40 000,00 322 383,85
362 383.85

5. 2023 40 000,00 302 305,35
342 305,35

6, 2024 80 000,00 363 452,17
443 452,17

7. 2025 80 000,00 342 791,84
422 791,84

B. 2026 100 000,00 321 291,97
42l 29I.97

9. 2027 120 000,00 ż98 9l8,35
418 918.35

l0. 2028 l20 000,00 477 167,30
597 167,30

1l 2029 900 000,00 460 899,13 l 360 899J3
12, 2030 900 000,00 389 740,86 I289 740,86
13. 2031 900 000,00 226192,96

1 126 192,96
I4 2032 1 200 000,00 199 954,73

1399 954.13
15. 2033 l 250 000,00 174 967,39

I 424 961,39
16. 2034 1 250 000,00 112 650,25 I422 650.25
17. 2035 l 250 000,00 I44 236,I8

I 394 236.18
l8. ż036 1 250 000,00 l14 667,40 l 364 661.40
l9. 2037 1 020 000,00 138 895,69 i 158 895.69
20. 2038 l 000 000,00 57 662,21 l057 662,21
21 2039 500 000,00 1] 832,62 5l7 832,62

RAZEM 12 000 000,00 5 437 061,61 17 437 061,61

4.W przypadku braku terminowej obsługi kredytu przęz Kredytobiorcę baŃ może wezwaó

Poręczyciela do spłaty według nowego harmonogramu spłat ustalonego w trybie ugody, przed,

zawarciem której zostanie podjęta uchwała zmieniająca § l ust. 2 w celu dostosowania do

WaruŃÓw wynikających z ugody, przy zachowaniu jednak w okresie 2019-2039

maksymalnych wartości poręczeń jak określono w ust. 2.



§2

Udzielenie poręczenia nastąpi z chwilą uruchomienia kredytu dla SP ZOZ w Sanoku,

§3

7.Zabezpieczeniępotencjalnych spłat kredytu i kosztów odsetek wynikających z poręczęnia

zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sanockiego w latach 2019_2039,

Z.spłataewentr_ralnych zobowiązań finansolvych powstałych z tytułu udzielonego poręczenia,

o którym mowa w § 1, nastąpi z dochoclów własnych Powiatu w wysokości objętej

poręczeniem w danym roku.

§4

wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu sanockiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

,);ii, iłłłr'.;'1"1

§5


