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L. A4agdalenaBayer
Radna Powiatu
PrzewodniczącaKlubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Powiatu Pruszkowskiego
wpłynęło
BIURO RADY
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ZAPYTANIA RADNEGO

składam na ręce Pana Przewodniczącego,z prośbą o przekazanie Staroście
Powiatu Pruszkowskiego, zapytania w sprawie zakupów składowanych w magazynie
Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.

Z wyrazami szacunkui pozdrowieniami

Brwinów, dnia 18 czerwca 2019i
Magdalena Bayer
Radna Powiatu Pruszkowskiego

Szanowny Pan
1<1rzysztofRymuza

Stal'osta Powiatu Pruszkowskiego

ul. Drzymaly 30
05-800 Pruszków

Zapytania radnego
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zwracam się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania

l

Jakich zakupów Dyrektor Szpita]a Powiatowegodokonał od stycznia20]7 r.
do 18 czerwca 2019 r.?

2

Jakie sprzęty l materialy ,,zalegają" xv magazynie Szpitala Powiatowego?

3.

Na jakie kwoty były te zakupy iw jakiej ilości?

4.

Jakie było przeznaczenie poszczególnych dokonanych zakupów?

5.

.Jakie Jest wyjaśnienie pana Dyrektora

co do przeznaczenia zalegających

w magazynie materiałów?
6.

W jakim trybie byly dokonywanezakupy i odjakich firm ?

Z poważaniem,

d

Starosta Pruszkowski
30

powiat
pruszkowski
nieskończonemożliwości

2 738 14 00
22 728 92 47
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Pruszków, l lipca 2019 roku

Szanow ny Pan

Stanisław Dymura
Przewodniczący Rady
Powiatu Pruszkowskiego
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W odpowiedzi na zapytanie Pani Magdaleny Bayer -- Radnej Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r. informuję, co następuje.

Ad 1. Dyrektor SPZ ZOZ w Pruszkowieod stycznia 2017 roku do 18 czerwca2019 roku
dokonywał bieżących zakupów materiałów medycznych, sprzętu medycznego, leków, dmków
medycznych i innych towarów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Ad 2. Zapasy magazynoweSPZ ZOZ w Pruszkowie utrzymywanebyły i są na okres
1-2 tygodni i uzupełnia się je na bieżąco.

Ad 3. Przygotowanie szczegółową informacji na temat ilości i kwot dokonanych zakupów
wymaga czasu i zaangażowania pracowników. W związku z okresem urlopowym oraz bieżącą

pracą kadry administracyjną SPZ ZOZ w Pruszkowie nie ma możliwości przekazaniatą
informacji w terminie wynikającym z ustawy. Powyższeinformacje zostanąPani przekazane
niezwłocznie po otrzymaniu ich z SPZ ZOZ w Pruszkowie.

Ad 4. Zakupy materiałów medycznych,sprzętu medycznego,leków, druków medycznych
i innych towarów dokonanychprzez SPZ ZOZ w Pruszkowie były przeznaczonena bieżące
funkcjonowanie jednostki, mające na celu zabezpieczeniemedyczne pacjentów w ramach
świadczonych usług

Ad 5. Z Wjaśnień otrzymanych od Dyrektora ds. Pielęgniarek i Położnych SPZ ZOZ
w Pruszkowie wynika, że w magazynie ,,nic nie zalega". W 2017 roku, po objęciu stanowiska
Dyrektora

przez

pana

Tomasza

Sławatyńca,

dokonano

inwentaryzadi

magazynu.

Zlikwidowano wówczas zapasy,które ze względu na m.in. datę przydatnoścido użycia,
nie mogły być wykorzystane.
Ad 6. Wszystkie zakupy dokonywane przez SPZ ZOZ w Pruszkowie przeprowadzanebyły
w drodze postępowańprzetargowych. Ze względu na różnorodność zakupów niezbędnych
do prawidłowego funkc=jonowania placówki, dostawcami były różne podmioty gospodarcze.

Przygotowanietakiego zestawieniajest czasochłonnei nie
terminie.

Powyższe infomlacje

zostaną Pani przekazane

ustawowym
otrzymaniu

ich z SPZZOZ w Pmszkowie
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