ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z PLANU FINANSOWEGO,
W TYM INWESTYCYJNEGO
ORAZ DZIAŁALNOŚCI

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie
za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z RELIZACJI PLANU FINANSOWEGO, W TYM
INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W KĘPNIE W 2013 ROKU
Działalność samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
prowadzona była w 2013 roku w oparciu o Plan finansowy, w tym inwestycyjny
zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kępnie Nr 4/8/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.
W planie finansowym na rok 2013 zaplanowano po stronie przychodów
36.618.783,95 zł, a zrealizowano 36.786.163,62 zł, tj. 100,5% planu, w tym:
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych
1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych zakupionych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia zaplanowano na poziomie 34.678.783,95 zł, na koniec 2013 roku
wyniosły 34.607.952,69 zł, czyli 99,8% planu w zakresie zawartych kontraktów, w
tym:
-

lecznictwo szpitalne - zaplanowano: 22.354.141,32 zł,

zrealizowano:

22.344.869,25 zł, tj. 100,9% planu,
-

rehabilitacja - zaplanowano: 2.372.955,10 zł, zrealizowano: 2.462.623,05 zł,
tj. 100,0% planu,

-

stacja dializ - zaplanowano: 3.511.548,00,00 zł, wykonano: 3.489.192,00 zł,
czyli 99,4% planu,

-

pomoc doraźna zaplanowano: 2.739.137,53 zł, zrealizowano: 2.739.137,53 zł,
tj. 100,0% planu,

-

ambulatoryjna

opieka

specjalistyczna

zaplanowano:

1.476.647,20

zł,

wykonano: 1.408.409,60 zł, czyli 95,4% planu,
-

program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy zaplanowano: 96.228,00
zł, wykonano: 109.107,00 zł, czyli 113,4% planu,

-

program lekowy (leczenie niedokrwistości w przebiegu pnn) - zaplanowano:
44.348,00, wykonano: 48.824,66 zł, czyli 110,1% planu,

-

program lekowy (leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów
hemodializowanych) – zaplanowano: 102.524,00 zł, wykonano: 104.272,06 zł,
czyli 101,7% planu,
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-

ambulatoryjne

świadczenia

diagnostyczne

kosztochłonne

–

tomograf

komputerowy zaplanowano: 123.319,50 zł, zrealizowano: 123.158,00 zł, tj.
99,9% planu,
-

transport sanitarny POZ zaplanowano: 296.976 zł, wykonano: 307.993,34 zł,
czyli 103,7% planu,

-

nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
zaplanowano: 1.478.640,00 zł, zrealizowano: 1.478.640,00 zł, tj. 100,0%
planu.

2. Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałym odbiorcom – zaplanowano
1.000.000,00 zł , wykonano 1.102.127,78,77 zł, czyli 110,2% planu.
II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych
1. Przychody ze sprzedaży usług z tytułu dzierżawy i pozostałych usług
niemedycznych – zaplanowano 120.000,00 zł, wykonano – 129.269,23 zł, tj.
107,7% założonego planu.
2. Przychody operacyjne – zaplanowano 700.000,00 zł, wykonano – 832.969,83 zł,
czyli 119,0% zaplanowanych przychodów.
III. Przychody finansowe (odsetki bankowe z tytułu lokat terminowych,
oprocentowań rachunków oszczędnościowych oraz depozytów automatycznych)zaplanowano 120.000,00 zł wykonano – 113.844,09 zł, tj. 94,9% planu.
Realizację planu przychodów na rok 2013 prezentuje poniższa tabela:
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Tabela 1. Realizacja Planu finansowego w zakresie przychodów za 2013 r.
GRUPY PRZYCHODÓW
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG
MEDYCZNYCH:

PLAN

REALIZACJA

Realizacja
Planu w
%

35 678 783,95 zł

35 710 080,47 zł

100,1%

34 678 783,95 zł

34 607 952,69 zł

99,8%

22 354 141,32 zł

22 344 869,25 zł

100,0%

- Rehabilitacja

2 455 274,40 zł

2 454 349,25 zł

100,0%

- Stacja dializ

3 511 548,00 zł

3 489 192,00 zł

99,4%

- pomoc doraźna

2 739 137,53 zł

2 739 137,53 zł

100,0%

1 476 647,20 zł

1 408 409,60 zł

95,4%

- Program profilaktyki raka piersi - etap
podstawowy

96 228,00 zł

109 107,00 zł

113,4%

- Programy terapeutyczne (lekowe) - leczenie
niedokrwistości w przebiegu pnn

44 348,00 zł

48 824,66 zł

110,1%

- Programy terapeutyczne (lekowe) - leczenie
wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów
hemodializowanych

102 524,00 zł

104 272,06 zł

101,7%

- Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne
kosztochłonne - badania endoskopowe przewodu
pokarmowego - tomograf komputerowy

123 319,50 zł

123 158,00 zł

99,9%

- Transport sanitarny POZ

296 976,00 zł

307 993,34 zł

103,7%

- Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa
opieka lekarska i pielęgniarska

1 478 640,00 zł

1 478 640,00 zł

100,0%

Przychody ze sprzedaży usług medycznych
pozostałym odbiorcom

1 000 000,00 zł

1 102 127,78 zł

110,2%

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG
NIEMEDYCZNYCH

820 000,00 zł

962 239,06 zł

117,3%

1. Przychody ze sprzedaży usług z tytułu dzierżawy
i pozostałych usług niemedycznych

120 000,00 zł

129 269,23 zł

107,7%

2. Przychody operacyjne

700 000,00 zł

832 969,83 zł

119,0%

120 000,00 zł

113 844,09 zł

94,9%

36 618 783,95 zł

36 786 163,62 zł

100,5%

I
1.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych
zakupionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
w tym:
- Lecznictwo szpitalne

- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2.
II

III

PRZYCHODY FINANSOWE (odsetki
bankowe)

OGÓŁEM

PRZYCHODY
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Na rok 2013 zaplanowano koszty funkcjonowania SPZOZ w Kępnie w
wysokości 36.709.743,16 zł, a poniesiono 36.579.596,19 zł, co stanowi 99,6% planu
finansowego w zakresie kosztów.
Szczegółową realizację planu finansowego kosztów na rok 2013 prezentuje
poniższa tabela.
Tabela 2. Realizacja Planu finansowego w zakresie kosztów za 2013 r.
Lp.

RODZAJ KOSZTÓW

1 Amortyzacja
Przedmioty trwałe w użytkowaniu odpisane w 100
2
%
3 Leki, materiały opatrunkowe, tlen medyczny
4 Krew
5 Odzież robocza i BHP
6 Rozchody sprzętu medycznego
7 Materiały do bad. diagnost. laboratoryjnych i RTG
8 Opał
9 Paliwo do samochodów
10 Pozostałe materiały
11 Bielizna i pościel
12 Artykuły żywnościowe
13 Materiały do remontu i konser. budynków
14 Materiały do remontu sprzętu i urządzeń
15 Materiały do remontu samochodów
16 Środki czystości
17 Materiały biurowe
18 Prenumerata czasopism i książek med.
Energia elektryczna i gaz szpital i olej opałowy
19
Grębanin
21 Woda i ścieki
22 Usługi remontowe budynków
23 Konserwacja i naprawa sprzętu
24 Usługi remontowe samochodów
25 Usługi pralnicze
26 Usługi pocztowe - telefony, opłaty skredytowane
Usługi komunalne - wywóz nieczystości płynnych
27
i stałych
28 Usługi kominiarskie
29 Odbiór i utylizacja odpadów medycznych
Zakup procedur medycznych - badania
30 wykonywane poza szpitalem, konsultacje i zabiegi
specjalist., koszty podwyk. med..
Usługi materialne - wykonanie pieczątek,
dorabianie kluczy, wykonanie szyldów i tablic,
31
zagospodarowanie terenów zielonych, wiązanki
pogrzebowe, koszty przesyłek, usługi szklarskie

PLAN 2013
1 900 000,00

Realizacja
wartościowo
%
1 900 139,82
100,0%

235 000,00

211 627,34

90,1%

2 500 000,00
220 000,00
85 000,00
1 450 000,00
450 000,00
10 000,00
240 000,00
90 000,00
9 000,00
315 000,00
35 000,00
65 000,00
2 200,00
165 000,00
145 000,00
29 000,00

2 462 849,36
205 400,00
86 196,79
1 424 630,93
422 910,25
7 677,80
229 270,87
82 543,05
7 564,70
309 098,31
33 862,87
68 174,28
2 902,06
171 139,66
144 955,27
24 192,32

98,5%
93,4%
101,4%
98,3%
94,0%
76,8%
95,5%
91,7%
84,1%
98,1%
96,8%
104,9%
131,9%
103,7%
100,0%
83,4%

880 000,00

837 409,91

95,2%

145 000,00
16 000,00
460 000,00
120 000,00
195 000,00
55 000,00

144 494,23
16 954,37
415 143,09
79 326,30
178 119,99
53 456,39

99,7%
106,0%
90,2%
66,1%
91,3%
97,2%

65 000,00

62 750,47

96,5%

3 000,00
70 000,00

2 223,50
64 171,10

74,1%
91,7%

390 000,00

379 422,00

97,3%

30 000,00

30 787,14

102,6%
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32 Usługi niematerialne - koszty ochrony szpitala,
sekcje zwłok, dzierżawa tomografu i inne,
transport , audyt ISO, abonamenty, badanie
bilansu, usługi wdrożeniowo-serwisowe
Kontrakty ratowników medycznych i techn. rtg,
pielęg. NiŚOZ, tech fizjoterapii
34 Kontrakty Lekarskie
35 Wynagrodzenia pracowników
36 Wynagrodzenia - prace zlecone
37 Odpisy na ZFŚS
38 Badania okresowe pracowników
39 Szkolenie pracowników
40 Świadczenia z tytułu BHP
41 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
42 Ubezpieczenia ZUS
43 Podatek od towarów i usług VAT
44 Opłata za korzystanie ze środowiska
45 Podatek od nieruchomości i opłaty skarbowe
46 Usługi bankowe
47 Podróże służbowe
48 Koszty reprezentacji i reklamy
49 Ubezpieczenia pojazdów
50 Ubezpieczenia PZU
51 Koszty operacyjne
Razem

670 000,00

682 091,94

101,8%

1 235 000,00

1 235 114,70

100,0%

6 700 000,00
13 870 000,00
250 000,00
417 283,16
2 500,00
35 000,00
20 000,00
250,00
2 635 000,00
10,00
2 500,00
93 000,00
18 000,00
30 000,00
8 000,00
48 000,00
196 000,00
105 000,00
36 709 743,16 zł

6 766 621,09
13 873 636,54
262 863,76
422 388,16
2 669,00
32 564,69
20 553,01
0,00
2 641 634,47
-0,72
1 882,00
92 161,70
18 004,55
33 090,68
5 789,80
39 619,65
195 908,68
193 608,32
36 579 596,19 zł

101,0%
100,0%
105,1%
101,2%
106,8%
93,0%
102,7%
0,0%
100,3%
-7,2%
75,3%
99,1%
100,0%
110,3%
72,4%
82,5%
100,0%
184,4%
99,6%

33

Na koniec 2013

roku

zaplanowano

wynik finansowy ujemny (stratę) w

wysokości -90.959,21 zł, działalność w roku 2013 SPZOZ w Kępnie zakończył zyskiem
w wysokości 206.567,43 zł.
Sprawozdanie z działalności finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przedstawia
się następująco:
Tabela 3. Uzyskane przychody
Wyszczególnienie
Wystawione rachunki do Narodowego Funduszu Zdrowia
Przychody z tytułu świadczenia innych usług

Kwota
34 607 952,69
1 231 397,01

Przychody finansowe (odsetki bankowe)

113 844,09

Uzyskane przychody operacyjne

832 969,83

Przychody ogółem

36 786 163,62

Zyski nadzwyczajne

0,00

RAZEM

36 786 163,62

str. 5

Tabela 4. Poniesione koszty
Wyszczególnienie

Kwota

Zużycie materiałów i energii

6 665 272,66

Usługi obce (pralnicze, pocztowe, komunalne, rem. bieżące, zakup
procedur medycznych, dyżury lekarskie )

1 964 446,29

Wynagrodzenia+kontrakty lekarskie+kontrakty ratown. medycznych

22 138 236,09

Świadczenia na rzecz pracowników (skł. ZUS, nal. fundusz
socjalny, szkolenia pracowników )

3 119 809,33

Amortyzacja

2 111 767,16

Podatki i opłaty

94 042,98

Usługi bankowe

18 004,55

Pozostałe koszty

274 408,81

Razem koszty rodzajowe
Koszty operacyjne i finansowe
Koszty ogółem

36 385 987,87
193 608,32
36 579 596,19

Straty nadzwyczajne

0,00

Razem

36 579 596,19

Tabela 5. Wynik finansowy
Wynik finansowy (zysk)

206 567,43

Tabela 6. Zobowiązania
Wyszczególnienie
z tytułu inwestycji

Kwota
1 859 550,32

z tytułu wynagrodzeń ( wynagrodzenia za XII 2013 wypłacono do
10.01 2014r. )

687 156,32

potrącenia od ww. wynagrodzeń przekazane do 10.01.2014r.

183 608,52

składki ZUS od wynagrodzeń za m-c XI i XII 2013r.
( termin płatności do 15.01.2014 i 15.02.2014 )

978 421,70

podatek od osób fizycznych za m-c XI i XII 2013
(termin płatności do 20.01.2014 i do 20.02.2014r.)

188 608,00

Opłata za korzystanie ze środowiska

1 882,00

podatek VAT (termin płatności do 25.01.2015r.)

1 355,00
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Kredyty bankowe

304 423,83

Pożyczki (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)

700 000,00

Pozostałe zobowiązania (rozrachunki z pracownikami,
zobowiązania z tytułu odsetek od kredytu i pożyczki,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wadium)
OGÓŁEM

13 984,54

4 918 990,23

Tabela 7. Należności
Wyszczególnienie
należności NFZ za wystawione rachunki
pozostałe należności (inne usługi medyczne i niemedyczne, kaucje
i kwoty do wyjaśnień)
pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
OGÓŁEM

Kwota
2 694 043,48
82 791,52
770 711,00
3 547 546,00

W 2013 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie nie
zrealizował części planów inwestycyjnych. Jedynym powodem braku realizacji
wszystkich zadań był brak środków finansowych. Realizacje planu inwestycyjnego
prezentują dwie poniższe tabele:
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Tabela 8. Realizacja Planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w 2013r. w zakresie zadań
remontowo-inwestycyjnych:

I. W zakresie zadań remontowo – inwestycyjnych:
1

2

Lp. Nazwa zdania

3
Uzasadnienie realizacji zadnia

4

5

Szacunkowy
koszt /zł/

Realizacja

1.

Prace remontowe obejmują następujące pomieszczenia:
gospodarcze, przedsionek magazynów, magazyn mięsa, magazyn
Remont
produktów suchych, magazyn jednego dnia, magazyn warzyw i
pomieszczeń
obieralni warzyw. Realizacja tego zakresu prac wynika z
Kuchnia Szpitala w
wydanych zaleceń podczas kontroli bloku żywieniowego Szpitala
Kępnie – Etap II
w Kępnie w 2011 r. przez Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

W dniu 28.06.br ogłoszono wynik postępowania
przetargowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma BUDONIS SP. z o.o. Spółka Jawna ul.
Towarowa 9,63-600 Kępno – 142 186,90 zł.
Wykonawca odmówił podpisania umowy, wobec
czego postępowanie zostało unieważnione. W
wyniku ponownego ogłoszenia postępowania
140 000,00
przetargowego najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła firma Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe Jerzy Burzała – 133 213,12 zł. Zgodnie
z podpisaną umową w dniu 25.11.2013 r.
zakończenie prac remontowych ma nastąpić w
dniu 28.02.2014 r. Poniesione koszty w 2013 r. 2002,70 zł /koszty dokumentacji projektowej/.

2.

Na terenie Szpitala w Kępnie, od strony ul. Sikorskiego
Budowa parkingu planowana jest budowa nowego parkingu samochodowego na
łącznie z wymianą 21 stanowisk z przeznaczeniem przede wszystkim dla osób
kanału
przywożących pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego
deszczowego Dn
oraz poradni specjalistycznych Pod powierzchnią planowanego
300 mm na
parkingu położona jest rura sanitarna odbierająca wodę
odcinku ok. 70 m deszczową z połaci dachowych budynków Szpitala. Ze względu
na terenie Szpitala na jej duży stopień zużycia, należy podczas realizacji prac
w Kępnie.
budowlanych związanych z budową parkingu dokonać jej
wymiany.

W wyniku ogłoszonego przetargu w dniu
08.07.br. najkorzystniejszą ofertę złożyła
Korporacja ,,BUDONIS” ul. Towarowa 9, 63-600
Kępno – 240 000,00 zł. Dodatkowo wykonano
opaskę drenażową przy budynku Szpitala od
249 806,00 strony ul. Sikorskiego podczas realizacji prac
parkingowych. Koszt wykonania dokumentacji
wymiany kanału deszczowego i opaski
drenażowej – 1 783,50 zł. Nadzór inwestorski – 4
305,00 zł. Wykonanie docelowej organizacji
ruchu – 1 230,00 zł.

6
7
Faktyczny koszt
Źródła
realizacji
finansowania
zadania
/ zł /

2 002,70

Własne środki
finansowe

Własne środki
finansowe
- 197 332,49
247 332,49
zł i Powiatu
Kępińskiego
– 50 000,00 zł
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Zaprojektowanie,
wykonanie i
montaż pomostu
na zewnątrz klatki
schodowej
umożliwiającego
bezpieczne dojście
do klapy dymowej

Ze względu na wymogi bezpieczeństwa pożarowego na klatce
schodowej Szpitala w Kępnie łączącej poziom pracowni
diagnostycznych z oddziałem pediatrycznym w 2008 r. została
zainstalowana klapa dymowa. W przypadku jej otwarcia
występują duże trudności z bezpiecznym jej zamknięciem.
Podjęto decyzję o wykonaniu na zewnątrz klatki schodowej
pomostu serwisowego zapewniającego bezpieczne dojście do
klapy dymowej.

Zadanie zostało zrealizowane. Prace związane z
zaprojektowaniem, montażem pomostu
10 000,00
wykonała firma CERMA s.c. ul. Wierzbowa 1 d,
63-500 Ostrzeszów.

4.

Remont
pomieszczeń
Poradni
Połozniczo –
Ginekologicznej

Pomieszczenia Poradni Położniczo – Ginekologicznej
zlokalizowane przy ul. Ks.P. Wawrzyniaka 36 w Kępnie,
wymagają remontu w celu dostosowania ich do wymogów
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie
szczegółowych wymogów jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą /Dz. U. z 2012 r. poz. 739/. Obecnie gabinet badań
ginekologicznych nie posiada bezpośredniego połączenia z
pomieszczeniem sanitarno – higienicznym.

W 2013 r. opracowano dokumentację budowlaną
– koszt jej wykonania wyniósł 10 824,00 zł.
80 000,00 Wartość tego zadania na podstawie kosztorysu
inwestorskiego wynosi – 297 728,25 zł. Jego
realizację przesunięto na 2014 r.

5.

Remont oddziału
położniczo ginekologicznego
- opracowanie
dokumentacji
projektowej

W zakres prac budowlanych wchodzi remont pomieszczeń w tym
sal chorych oddziału położniczo – ginekologicznego i
noworodkowego z uwzględnieniem możliwości lokalizacji
pomieszczeń sanitarno – higienicznych bezpośrednio przy salach
chorych. W 2013 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji
projektowej.

50 000,00 Zadanie przesunięto do realizacji na 2014 r.

3.

9 594,00

Własne środki
finansowe

10 824,00

Własne środki
finansowe

Własne środki
finansowe
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6.

7.

Adaptacja
pomieszczenia
reutylizacji
dializatorów dla
potrzeb
hemodializoterapii
oraz byłych
pomieszczeń Izby
Przyjęć na
potrzeby szatni i
magazynu płynów
infuzyjnych.

Po zaprzestaniu reutylizacji dializatorów zwolniło się
pomieszczenie mogące być zaadoptowane dla celów
hemodializoterapii. Obecnie na Stacji Dializoterapii jest
dializowanych – średnio 55 pacjentów. Wymaga to okresowo
uruchamiania IV zmiany. Z uwagi na zwiększającą liczbę
pacjentów dializowanych jedno z zwolnionych pomieszczeń Izby
Przyjęć zostanie zaadoptowane na potrzeby szatni dla pacjentów
drugie na potrzeby magazynu płynów infuzyjnych. Poszerzenie
bazy magazynowej dla Stacji Dializ wynika z wydanych zaleceń
podczas kontroli przeprowadzonej przez Wielkopolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Poznaniu.

Budowa
całodobowego
Lądowiska dla
śmigłowców
ratunkowych

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3
listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
/Dz.U. z 2011r. Nr 237 poz. 1420/ - oddział posiada całodobowe
lądowisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe
przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków
transportu sanitarnego. W przypadku braku możliwości
technicznych spełnienia powyższego wymogu dopuszcza się
większą odległość oddziału od lądowiska, pod warunkiem że
oddział zabezpieczy specjalistyczny środek transportu
sanitarnego, a czas trwania transportu osób, które znajdują się w
stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, specjalistycznym
środkiem transportu sanitarnego do oddziału nie przekroczy 5
minut, licząc od momentu przekazania pacjenta przez lotniczy
zespół ratownictwa medycznego do specjalistycznego środka
transportu sanitarnego. Lądowisko powinno być wybudowane i
oddane do użytkowania do końca 2013 r.

RAZEM REMONTY

W 2013 r. przekazano jedynie jedno
pomieszczenie byłej Izby Przyjęć na potrzeby
50 000,00
magazynu dla Stacji Dializ. Pozostały zakres prac
przesunięto do realizacji w 2014 r.

Własne środki
finansowe

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6
grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie szpitalnego oddziału
ratunkowego, termin posiadania przy tym
oddziale całodobowego lądowiska
2 300 000,00 przesunięto do dnia 31 grudnia 2016 r. W
budżecie powiatu kępińskiego na 2014 r.
zostały zaplanowane środki finansowe w
kwocie 100 tys. zł. na opracowanie
dokumentacji związanej z budową lądowiska
dla śmigłowców ratunkowych.

2 879 806,00

Zewnętrzne
środki
finansowe
przy
współudziale
własnych
środków
finansowych

269 753,19 zł
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Tabela 9. Realizacja Planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w 2013r. w zakresie
zakupu aparatury medycznej i wyposażenia:

I. W zakresie zakupów aparatury medycznej i pozostałego wyposażenia:
1

2

Lp. Nazwa zdania

Zakup aparatu do
znieczulenia z
1. systemem
monitorującym dla
bloku operacyjnego

Zakup 4 aparatów do
2. hemodializy dla Stacji
Dializ

3
Uzasadnienie realizacji zadnia

4

5

Szacunkowy
koszt /zł/

Realizacja

6
Faktyczny koszt
realizacji
zadania /w zł/

7
Źródła
finansowania
/ zł /

Blok operacyjny jest wyposażony w 3 aparaty do znieczulania,
które zostały zakupione: aparat Titus w 1998 r., Fabius w 2000 r. i
Wato w 2012 r. Aparat do znieczulenia marki Titus w znacznym
stopniu uległ zużyciu i wymaga wymiany.

W wyniku ogłoszonego postępowania
przetargowego w dniu 02.07.2013 r.
najkorzystniejszą ofertę na dostawę
aparatu do znieczulenia z systemem
125 000,00 monitorującym złożyła firma BIAMEDITEK
Spółka z o.o. ul. Składowa 12, 15-399
Białystok. Koszt zakupu tego aparatu, który
został dostarczony w dniu 28.08.2013 r.
wyniósł – 121 440,60 zł.

121 440,60

Własne środki
finansowe

Stacja Dializ jest obecnie wyposażona 14 aparatów do
hemodializy. 8 aparatów do hemodializy jest użytkowanych od
początku powstania Stacji Dializ tj. od 2002 r. Ze względu na duży
ich stopień zużycia, zachodzi konieczność sukcesywnej wymiany
na nowe.

W wyniku ogłoszonego postępowania
przetargowego w dniu 02.07.2013 r.
najkorzystniejszą ofertę na dostawę 4
aparatów do hemodializy złożyła firma
160 000,00 Fresenius Medical Care Polska S.A. ul.
Krzywa 13, 60-118 Poznań. Koszt zakupu
tych aparatów, które zostały dostarczone
w dniu 11.09.2013 r. wyniósł – 154 999,97
zł.

154 999,97

Własne środki
finansowe
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Obecnie Centralna Sterylizatornia jest wyposażona w 2
sterylizatory parowe: AS-669 rok prod. 1998 i PS-405 rok prod.
Zakup sterylizatora dla
1989. Sterylizator PS-405 jest technicznie niesprawny jego
3. Centralnej
naprawa z uwagi na stopień zużycia jest ekonomicznie
Sterylizatorni
nieuzasadniona. Wobec powyższego zachodzi konieczność zakupu
nowego sterylizatora parowego o pojemności 400l.

W wyniku ogłoszonego postępowania
przetargowego w dniu 28.082013 r.
najkorzystniejszą ofertę na dostawę
sterylizatora złożyła firma Getinge Poland
Sp. z o.o. ul. Lirowa 27,02-387 Warszawa.
260 000,00
Zakupiono używany sterylizator rok. prod.
2007 łącznie ze stacją uzdatniania wody dla
sterylizatora, zapewniającą przewodność
do 5 mikrosimensów z pełną 3 – letnią
gwarancją .

Obecnie używane myjnie – dezynfektory zastały zakupione w
Zakup myjni1999 r. i 2008 r. Ze względu na znaczne wyeksploatowanie
4. dezynfektora dla bloku
aparatu zakupionego w 1999 r. zachodzi konieczność jego
operacyjnego
wymiany.

120 000,00 Zakup przesunięto do realizacji w 2014 r.

Zakup respiratora
stacjonarnego dla
oddziału anestezjologii
i intensywnej terapii
Zakup drugiego
5. respiratora
wprowadzony do
planu na podstawie
Uchwały Nr 5/14/2013
r. Rady Społecznej z
dnia 02.07.2013 r.

W wyniku ogłoszonego postępowania
przetargowego w dniu 02.07.2013 r.
najkorzystniejszą ofertę na dostawę 2
respiratorów stacjonarnych złożyła firma
140 000,00
BIAMEDITEK Spółka z o.o. ul. Składowa 12,
15-399 Białystok. Koszt zakupu tych
aparatów, które zostały dostarczone w
dniu 28.08.2013r. wyniósł – 137 160,00 zł.

Oddział posiada na wyposażeniu 4 respiratory stacjonarne: jeden
zakupiony w 2001 r., 2 zakupione w 2005 r. i jeden otrzymany w
formie daru z zaprzyjaźnionego Szpitala z Aurich /Niemcy/ w 2009
r. Obecnie zachodzi konieczność wymiany respiratora
zakupionego w 2001 r. Drugi respirator przekazany w formie
daru w 2009 r. rok. prod. 1993 uległ w ciągu roku poważnej
awarii – uszkodzenie układu mechanicznego i elektronicznego.
Naprawa jest niemożliwa z uwagi na brak części zamiennych do
tego aparatu. W zaistniałej sytuacji zaistniała konieczność zakupu
2 respiratorów.

Urząd Miasta i
Gminy w Kępnie
– 60 000,00 zł
137 277,72
oraz własne
środki finansowe
– 77 277,72 zł.

Własne środki
finansowe

137 160,00

Własne środki
finansowe
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Informatyzacja
szpitala wraz z
6.
zakupem sprzętu
komputerowego

7

Zakup pompy
strzykawkowej
przeznaczonej do
dożylnego podawania
leków anestetycznych
dla bloku
operacyjnego

Zakup 3
kardiomonitorów

8. łącznie z centralą dla
oddziału
internistycznego

Zakup ambulansu
9. sanitarnego dla Działu
Pomocy Doraźnej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o
systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113 poz. 657)
począwszy od dnia 01.08.2014 r. placówki medyczne mają
obowiązek prowadzić dokumentację medyczną w wersji
elektronicznej. Wobec powyższego zostały podjęte działania
związane z dostosowaniem systemu informatycznego aktualnie
użytkowanego w naszej jednostce tj. rozszerzenie systemu
informatycznego Eskulap w części medycznej oraz Simple w części
administracyjnej do wymogów nowej ustawy. Ponadto
zaplanowano do zakupu 15 komputerów, 10 drukarek
laserowych, 2 serwery oraz router sprzętowy.

W zakresie informatyzacji Szpitala w
poniesiono koszty związane z usługami
wdrożeniowymi dot. modułu dla
szpitalnego oddziału ratunkowego
/dokumentacja medyczna, rozliczenia z
294 180,00
NFZ, statystyka medyczna/ oraz modułu
dla Laboratorium Szpitala w Kępnie. Łączny
koszt – 107.502,00 zł. Ponadto zakupiono
sprzęt komputerowy z monitorami i
drukarkami za kwotę – 66.832,19 zł.

174 334,19

Własne środki
finansowe

Blok operacyjny nie posiada na wyposażeniu pompy
strzykawkowej przeznaczonej do dożylnego podawania leków
anestetycznych. Powyższe urządzenie jest obecnie wymaganym
standardem służącym do pracy na bloku operacyjnym

Zakup zrealizowany. W dniu 26.03.2013 r.
pompę strzykawkową dostarczyła firma
9 000,00 NUCUMED Sp. z o.o. ul. Idzikowskiego
2E/46, 00-710 Warszawa za kwotę
8 964,00 zł.

8 964,00

Własne środki
finansowe

Obecnie 3 kardiomonitory w oddziale internistycznym zostały
zakupione jeden w 1990 r. dwa w 2005 r. Z uwagi na ich znaczny
stopień zużycia oraz często występujące awarie, co powoduje
zakłócenia w pracy oddziału, należy dokonać ich wymiany i
zakupić nowe.

W wyniku ogłoszonego postępowania
przetargowego w dniu 02.07.2013 r.
najkorzystniejszą ofertę na dostawę 3
kardiomonitorów łącznie z centralą złożyła
65 000,00 firma BIAMEDITEK Spółka z o.o. ul.
Składowa 12, 15-399 Białystok. Koszt
zakupu powyższej aparatury, która została
dostarczona w dniu 28.08.2013 r. wyniósł –
57 040,20 zł.

57 040,20

Własne środki
finansowe

Pomimo zakupu 2012 r. 2 ambulansów sanitarnych, które są
użytkowane jako karetka podstawowa i transportowa należy
zakupić kolejny pojazd z przeznaczeniem jako karetka
transportowa. Po dokonaniu zakupu można wycofać z
użytkowania ambulans transportowy zakupiony w 2005 r. i
posiadający na koniec 2012 r. przebieg przejechanych kilometrów
– 431042.

Pomimo dwóch przeprowadzonych
postępowań przetargowych nie udało się
200 000,00 wyłonić wykonawcę na dostawę
ambulansu sanitarnego. Zakup przesunięto
do realizacji w 2014 r.

Własne środki
finansowe
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Zakup wiertarki
10 ortopedycznej dla
bloku operacyjnego

Blok operacyjny jest wyposażony w 3 wiertarki ortopedyczne
zakupione w latach 1988, 1994, 2009. Wiertarka ortopedyczna
zakupiona w 1988 r. jest całkowicie wyeksploatowana i nie nadaje
się do dalszego użytkowania. Wobec powyższego należy zakupić
nowe urządzenie.

W dniu 27.03.2013 r. wiertarkę
ortopedyczną dostarczyła firma Aesculap
35 000,00
Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300
Nowy Tomyśl za kwotę – 28 807,38 zł

28 807,38

Zakup aparatu do
krioterapii miejscowej
11
ciekłym azotem dla
OLR w Grębaninie

Obecnie będący na wyposażeniu Oddziału Leczniczo –
Rehabilitacyjnego w Grębaninie aparat do krioterapii został
zakupiony w 1995 r. i jest praktycznie całkowicie
wyeksploatowany. Jego dalsze użytkowanie jest ekonomicznie
nieuzasadnione. Wobec powyższego należy zakupić nowy aparat.

Aparat do krioterapii łącznie ze zbiornikiem
35 l dostarczyła w dniu 23 grudniu 2014 r.
24 000,00
firma Apparatus z Wrocławia ul.
Inżynierska 72a, 53-230 Wrocław.

Urząd Gminy w
Baranowie –
15412,08 zł oraz
24 970,00
własne środki
finansowe –
9557,92 zł.

Zakup Artromotu dla
12
OLR w Grębaninie

Aparat ARTROMOT jest urządzeniem rehabilitacyjnym służącym
do rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniach stawu kolanowego i
biodrowego. Oddział nie posiada obecnie na wyposażeniu tego
urządzenia.

Z uwagi na brak możliwości pozyskania
środków finansowych w 2013 r. z PFRON,
41 000,00
odstąpiono od realizacji zakupu tego
urządzenia.

Zakup lasera
biostymulacyjnego i 2
13.
lamp Sollux dla OLR w
Grębaninie

Oddział OLR w Grębaninie posiada na wyposażeniu 3 lasery
zakupione w latach: 1999. 2008, 2011. Należy wymienić laser
zakupiony w 1999 r. Lampy Sollux będące na wyposażeniu
oddziału zostały zakupione w 1986 r. i 2002 r. Z uwagi na zużycie
należy wymienić na nową lampę Sollux zakupioną w 1986 r.

Lampy Sollux Lumina 2 szt. - dostarczyła
13 400,00 firma Apparatus z Wrocławia ul.
Inżynierska 72a, 53-230 Wrocław.

Zakup aparatu do
pełnej dwukanałowej
elektroterapii, terapii
ultradźwiękowej oraz
14.
terapii kombinowanej
oraz aparatu do terapii
podciśnieniowejdla
OLR w Grębaninie

Oddział leczniczo – Rehabilitacyjny w Grębaninie posiada na
wyposażeniu obecnie między innymi unit podciśnieniowy
zakupiony w 1999 r. aparat BTL do terapii podciśnieniowej – 2002
r, aparat BTL do terapii ultradźwiękowej – 2002 r., aparat
Physioter do elektroterapii – 2001 r., elektrostymulator
IONOSON – 2000 r. Z uwagi na duży stopień zużycia powyższej
aparatury medyczny, zachodzi konieczność ich sukcesywnej
wymiany na nowe.

Zakup zrealizowany. W dniu 28.02.2013 r.
aparat do elektroterapii, sonoterapii i
terapii skojarzonej z dwoma niezależnymi
kanałami zabiegowymi oraz aparat do
13 000,00 terapii podciśnieniowej dostarczyła firma
Apparatus, Aparatura Medyczna &
Rehabilitacyjna ul. Inżynierska 72a, 53-230
Wrocław. Łączny koszt zakupu tych
urządzeń wyniósł – 10 301,78 zł.

Własne środki
finansowe

Własne środki
finansowe oraz
dofinansowanie
z PFRON

4 179,60

Własne środki
finansowe

Fabryka
Aparatury i
Urządzeń FAMET
S.A. ul. Szkolna
15A, 47-225
10 301,78
Kędzierzyn –
Koźle- 7.290,00
zł + środki
własne 3
011,78 zł.
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Zakup aparatu
ultrasonograficz-nego
dla Poradni
Położnioczo –
Ginekologicznej.
15.
Zakup wprowadzony
do planu na podstawie
Uchwały Nr 5/14/2013
Rady Społecznej w
dniu 19.06.2013
Zakup fotela
dializacyjnego –dla
Stacji Dializ
wprowadzony
16.
Uchwałą Rady
Społecznej Nr
6/18/2014 z dnia
23.01.2014 r.
Aparat do
elektroterapii,
sonoterapii i terapii
skojarzonej z dwoma
niezależnymi kanałami
zabiegowymi dla ORL
17.
w Grębaninie –
wprowadzony
uchwałą Rady
Społecznej Nr
6/18/2014 z dnia
23.01.2014 r.

Aparat USG obecnie eksploatowany w Poradni PołożniczoGinekologicznej szpitala w Kępnie został zakupiony w roku 2000.
Jest to urządzenie bardzo wyeksploatowane, jego funkcje często
nie zabezpieczają zakresu pomiarowego obecnie wymaganego
przy badaniu i diagnozowaniu stanu zdrowia pacjentek ze
względu na „przestarzałość sprzętu”.Coraz częstsze awarie
urządzenia oraz brak części zamiennych uniemożliwiają szybkie
usunięcie awarii, co pozbawia z możliwości korzystania z tego
sprzętu medycznego.

W wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MIRO
113 500,00
Sp. z o.o. ul. Floriańska 6 lok. 9. 03-707
Warszawa . Dostawa aparatu nastąpiła w
dniu 17.09.2013 r.

Fotel dializacyjny – z uwagi na wzrost liczby wykonywanych
zabiegów dializacyjnych – marzec 661, kwiecień – 704, maj 753,
jak również ze względu na fakt, że w okresie letnim są
wykonywane dializy u pacjentów, którzy w tym czasie przebywają
na naszym terenie podjęto decyzję o zakupie nowego fotela
dializacyjnego.

Obecnie używany aparat do ultradźwięków BTL 07 zakupiony w
2002 r. został uszkodzony i według opinii pracowników serwisu
nie nadaj się do naprawy. Wobec powyższego podjęto decyzję o
zakupie nowego aparatu.

113 500,00

Własne środki
finansowe

Fotel dostarczyła firma B.Braun Avitum
Poland Sp. o.o. ul. Sienkiewicza 3, 64+300
5 940,00
Nowy Tomyśl. Dostawa nastąpiła w dniu
16.07.2013 r.

5 940,00

Własne środki
finansowe

Aparat do elektroterapii i sonoterapii typ.
Etius U + Głowica GM-4 dostarczyła firma
5 250,99 Apparatus z Wrocławia ul. Inżynierska 72a,
53-230 Wrocław. Dostawa aparatu
nastąpiła w dniu 23.12.2013 r.

Urząd Gminy w
Baranowie –
3240,92 zł oraz
5 250,99
własne środki
finansowe –
2010,07 zł.

1 624 270,99

994 546,78
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Wartość świadczeń wykonanych ponad limit zawartego z WOW NFZ kontraktu
za rok 2013 wyniósł 1.433.434,10 zł, natomiast niewykonania kontraktu wykazując
wartość 99.170,37 zł. Wielkość nadwykonań wskazuje na niewystarczająca wielkość
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w stosunku do potrzeb i powoduje
znaczne

ograniczenia

w

dostępności

pacjentów

do

wybranych

świadczeń.

Jednocześnie wykonane świadczenia ponad limit powodują powstanie kosztów, które
nie zostają pokryte przychodami z powodu braku zapłaty za te świadczenia przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.
SPZOZ w Kępnie poniósł także koszty w związku z udzieleniem świadczeń
medycznych osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń – łączna wartość
wystawionych i nie zapłaconych rachunków z tego tytułu wyniosła na koniec 2013
roku 15.750,00 zł.
W 2013 roku w SPZOZ w Kępnie nie dokonano wzrostu wynagrodzeń
zasadniczych.
Brak wzrostu wartości kontraktów odpowiedniego do potrzeb społeczeństwa
przy

jednoczesnym

podnoszeniem

wymogów

kadrowych,

lokalowych

oraz

sprzętowych, brak odpowiednich środków finansowych dla realizacji koniecznych
zadań inwestycyjnych to główne problemy jakie napotykał SPZOZ w Kępnie w roku
2013

Beata Andrzejewska
sporządził

Andrzej Jackowski
Podpisy osób zatwierdzających
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