UCHWAŁA NR VI/XXVIII/401/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie udzielenia dotacji spółce działającej pod firmą: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni.
Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.
Dz.U.2022.528) art. 114 ust. 1 pkt 3 i art.115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(j.t. Dz.U.2021.711 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.
Dz.U.2021.305 ze zm.),
Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się z budżetu Powiatu Wejherowskiego dotację w wysokości 145 000,00 zł (słownie: sto
czterdzieści pięć tysięcy złotych) spółce działającej pod firmą: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni
z przeznaczeniem na zakup aparatury dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie do
Oddziału Okulistycznego oraz Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej.
§ 2.
Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z beneficjentem.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
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Uzasadnienie
Ordynator Oddziału Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie zwróciła się
do Starosty Wejherowskiego z prośbą o udzielenia dotacji na zakup aparatu angio OCT firmy Optopol SOCT
Revo dla potrzeb Oddziału Okulistycznego oraz Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej Szpitala
Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie.
Oddział Okulistyczny wraz z Przyszpitalną Poradnią Okulistyczną od wielu lat świadczy usługi medyczne na
najwyższym poziomie oraz nieustannie rozszerza swoją ofertę zgodnie z nowoczesnymi trendami rozwoju
okulistyki. To jedyna tego typu placówka w powiecie wejherowskim oraz jedna z wiodących w całym
województwie. Z racji ugruntowanej przez lata bardzo dobrej opinii, w oddziale i poradni leczeni są pacjenci
z niemal całego województwa.
Dla zapewnienia jak najlepszej opieki pacjentom niezbędne jest stałe podnoszenie standardów, co wymaga
okresowej wymiany aparatury i narzędzi, których eksploatacja przy tak dużej liczbie pacjentów jest wysoka
oraz zakupu nowoczesnych urządzeń do diagnostyki i leczenia dla prowadzenia nowoczesnych metod
diagnostycznych i technik operacyjnych.
Wsparciem dalszej działalności i rozwoju placówki jest możliwość sfinansowania zakupu nowoczesnej
aparatury medycznej tj. aparatu angio OCT. Jest to najnowocześniejszy sprzęt produkcji polskiej posiadający
wszystkie niezbędne funkcje, przy czym jego cena jest niezwykle konkurencyjna.
Obecnie w posiadaniu oddziału jest aparat OCT firmy Zeiss, który służy do badań pacjentów od kilku lat,
jest to obecnie podstawowe urządzenie diagnostyczne w okulistyce, gdyż dziennie wykonuje się około 80-100
badań OCT.
Zakup nowego aparatu pozwoliłby rozszerzyć ofertę diagnostyczną placówki, unowocześnić proces leczenia
pacjentów, zwiększyć dostępność do skorzystania z badań dla większej liczby pacjentów. Jednocześnie
posiadanie tak nowoczesnego aparatu staje się niezbędnym warunkiem prowadzenia programów zarówno
leczenia AMD, jak i czekającego na rozpoczęcie programu leczenia cukrzycowego obrzęku plamki dla chorych
na cukrzycę mieszkańców powiatu wejherowskiego.
Środki finansowe są zabezpieczone w budżecie powiatu na 2022 rok.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.
Projekt przedkłada Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

Sporządził/Zatwierdził:
M.R./P.S. 04.03.2022 r.
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