Uchwała Nr XIII/143/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie: zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im.
Floriana Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie z przeznaczeniem na zakup
sprzętu medycznego - systemu do angiografii cyfrowej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015r. poz. 1515) oraz art. 115 ust. 3 w związku
z art. 114 ust. 1 pkt 1 oraz art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zmianami)
Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:
§1
1. Rada Gminy Szemud wyraża wolę zawarcia umowy o udzielenie dotacji
Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą
w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego – systemu do angiografii cyfrowej
dla Oddziału Kardiologii.
2. Wysokość przedmiotowej dotacji uchwala się w kwocie 100.000 zł (słownie: sto
tysięcy złotych 00/100).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy sp. z o.o. z siedzibą w
Wejherowie zwrócił się pismem z dnia 27 listopada br. do Wójta Gminy Szemud z
prośbą o dofinansowanie zakupu systemu do angiografii cyfrowej w kwocie 100.0000 zł.
Szpital w 2015 r. rozpoczął prace związane z pełną modernizacją, przebudową i
kompleksowym wyposażeniem Oddziału Kardiologii. Inwestycja ta obejmuje zarówno
roboty budowlane, jak i wyposażeniem Oddziału w nowoczesną aparaturę medyczną.
Jednym z elementów wyposażenia Oddziału jest wysokiej klasy system do angiografii
cyfrowej, który pozwoli uruchomić na terenie Oddziału Pracownię Angiografii.
Angiograf to urządzenie potrzebne do diagnostyki obrazowej przy użyciu promieni
rentgenowskich wykorzystywanej do wizualizacji z użyciem środka kontrastującego
wnętrzna organizmu ludzkiego w tym naczyń krwionośnych – tętnic, żył oraz komory
serca. Dzięki temu urządzeniu Oddział Kardiologii Szpitala w Wejherowie będzie w
stanie wykonywać szereg skomplikowanych procedur medycznych związanych z
chorobami układu krążenia, zagrażającemu zdrowiu a niejednokrotnie życiu pacjentów.
Szpital planuje wykorzystywać aparat do elektrofizjologii serca (zabiegi mające na celu
identyfikację i niszczenie źródła zaburzeń rytmu serca), elektroterapii serca (zabiegi
polegające na implantacji urządzeń takich jak defibrylatory, kardiowertery
wspomagające i zastępujące elektryczny układ sercowy) oraz radiologii zabiegowej
(zabiegi na zwężonych i zamkniętych naczyniach obwodowych celem ich udrażniania).
W sytuacjach nagłych i awaryjnych aparat będzie mógł być także wykorzystywany dla
celów kardiologii inwazyjnej w sytuacji np. ostrych zespołów wieńcowych w tym
zawałów serca. Koszt zakupu tego urządzenia to 1.299.700 zł brutto, z czego 750.000 zł
zostanie pokryte w ramach dotacji z Województwa Pomorskiego. Z uwagi na
niewystarczające środki na pokrycie całości inwestycji, Szpital stara się pozyskać środki
z innych jednostek samorządu terytorialnego regionu celem zakończenia realizacji
przedsięwzięcia.
Mając na uwadze dobro naszych mieszkańców korzystających z opieki zdrowotnej
i hospitalizowanych w Szpitalu w Wejherowie Wójt proponuje wyasygnowanie środków
w kwocie 100.000 zł na zakup przedmiotowego sprzętu medycznego. Możliwość
przekazania dotacji na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
m.in. na sprzętu medycznego przez jednostki samorządu terytorialnego przewiduje
ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
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