Uchwała Nr XXIV.53.2016
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w Szpitalu Powiatowym w Opatowie
zarządzanym przez „Centrum Dializa” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.
Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz § 40 ust. 5 Statutu Powiatu Opatowskiego, Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§1
1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli, poza rocznym
planem, w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez „Centrum Dializa” Sp. z o.o.
z siedzibą w Sosnowcu.
2. Kontrola przeprowadzona zostanie w IV kwartale 2016 roku.
3. Kontrola zostanie przeprowadzona w następującym zakresie:
a) spełnienia wymogów określonych w § 2 ust. 6 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości
oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r., tj. kontynuacji przez
Dzierżawcę świadczeń zdrowotnych w rozmiarze odpowiadającym zakresowi dotychczas
udzielanych za pomocą przedmiotu dzierżawy świadczeń zdrowotnych, w szczególności
w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
b) sprawdzenia sprawności tomografu komputerowego oraz aparatury do wykonywania badań
RTG, w szczególności czy doszło do wymiany lampy do TK oraz skanera do RTG;
c) ilości obsady pielęgniarskiej na poszczególnych Oddziałach oraz w Przychodniach
Specjalistycznych i sprawdzenie jej poprawności z wymogami przewidzianymi
w obowiązujących przepisach prawa;
d) ilości lekarzy świadczących usługi na poszczególnych Oddziałach w Szpitalu i sprawdzenie
poprawności obsady z wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa;
e) ilości pielęgniarek i lekarzy w czasie hospitalizacji pacjentki, która zmarła w Szpitalu
w Opatowie w dniu 17 września 2016 r., zbadanie poprawności ich obsady zgodnie
z wymogami przewidzianymi przepisami prawa;
f) wystąpienie do Prokuratury Rejonowej w Opatowie o przekazanie wyników sekcji zwłok
zmarłej pacjentki oraz o przekazanie informacji na temat na jakim etapie jest śledztwo
w sprawie;
g) sprawdzenia ubezpieczenia ruchomości i nieruchomości zgodnie z wymogami wskazanymi
w § 9 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr
G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r.
§2
Zobowiązuje się Komisję Rewizyjną do:
1) poinformowania Dzierżawcy o kontroli na 7 dni przed jej planowanym terminem;
2) przedstawienia protokołu z przeprowadzonej kontroli w terminie 14 dni od dnia jej
zakończenia Radzie Powiatu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Zbigniew Wołcerz

