Wolsztyn, 2009-05-18
SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA IM. DRA
ROBERTA KOCHA W WOLSZTYNIE - Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2000 – 2008r
ZE SZCZEPÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROKU 2007 I 2008, OBJĘTEGO
UDZIELENIEM ABSULOTORIUM DLA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
Minęło 8 lat, działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szpitala Powiatowego.
Statutowym celem Stowarzyszenia, jest udzielanie pomocy na rzecz rozwoju, modernizacji i
zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wolsztynie.
Ośmioletni okres działalności Stowarzyszenia, można ocenić jako dobry, owocny i
efektywny. W szpitalu wykonano wiele prac modernizacyjnych, zakupiono sprzęt medyczny.
Środki finansowe jakie udało się nam w tym okresie zebrać, były znaczące, pomimo coraz
większych trudności w ich pozyskiwaniu.
Warto w tym miejscu przypomnieć, co udało się nam, z zaplanowanych celów
zrealizować.
W okresie 8 lat, na zakup sprzętu medycznego wydano kwotę - 137 063,00zł.
Zakupiliśmy samodzielnie lub wspólnie z samorządami :
1. Łóżko ginekologiczno – położnicze o wartości- 19.000,00 zł,
2. „HOLTER” - urządzenie do diagnozowania pracy serca o wartości - 31.924,00 zł,
3. Dwa PULSOKSYMETRY” o wartości - 9.760,00zł,
4. Ultrasonograf ALOKA SSD 3500 z osprzętem i głowicą konweksową UST – 934N o
wartości 220 000,00zł. Wkład Stowarzyszenia to kwota - 50 000zł.
Pozostałą kwotę wpłaciły Samorząd Powiatowy oraz Gminy Wolsztyn, Siedlec i
Przemęt. Zakupu dokonano w 2004 roku.
5. Aparat RTG SIT 5000 o wartości 224 700,00 zł . Wkład Stowarzyszenia
to - 15 000,00zł. Pozostała kwota to wkład Starostwa i Gminy Wolsztyn, Siedlec i
Przemęt. Zakupu dokonano w 2006 rok,
6. Ciśnieniomierz Panasonic o wartości – 190,00zł.
7. 5 łóżek o wartości -11.189,00zł
Pozycje 6 i 7 zakupiono i przekazano szpitalowi w 2007 roku. Łączna kwota
zakupu wynosi - 11.379,00zł).
Na prace modernizacyjne szpitala w okresie 8- letnim wydano 140 808,28zł.
Zakupiliśmy lub opłaciliśmy oraz załatwiliśmy sprzęt wykonawczy. Wymienimy kolejno :
1. Zakupiono 214 szt. grzejników purmo o wartości - 24 218,39 zł,
2. Zakupiono 560 mb rur gazowych o wartości - 9 939,06 zł,
3. Zakupiono klimatyzator na sale operacyjną o wartości - 7 808,00zł,
4. Zakupiono 3 zmywarki do kuchni oddziałowych o wartości - 6 300,00zł,
5. Zakupiono 80 szt okien PCV o wartości - 53 435,00 zł,
6. Zakupiono meble biurowe o wartości - 6 775,03 zł,
7. Wykonano projekty modernizacji ogrzewania o wartości - 10 000,00zł,
8. Wyremontowano szatnie dla personelu na wartość ok. - 3000,00zł,
9. Wykonano wykopy, udostępniono dźwigi, inny sprzęt o wartości – 15.000zł,
10. Opłacono projekty prac modernizacyjnych w szpitalu, uzgodnienia
projektowe o wartości - 1600,00 zł,
11. Wykonano wiele innych prac remontowych przez przedsiębiorców, w ramach
dobrego serca, trudnych do wycenienia.
12.Opłacono dorobienie kółek do nóg 40 szt. łóżek – 2732,80zł.

-2Rok 2007 i 2008 w działalności naszego Stowarzyszenia przedstawiał się
następująco:
W 2007 roku wspólnie z dyrektorem szpitala, zwróciliśmy się pisemnie do ponad 30 firm o
udzielenie pomocy w zakupie łóżek szpitalnych, w cenie 2129 złotych za jedno łóżko. Na
nasz apel odpowiedziały tylko następujące firmy: Inter Groclin Auto są – 300,00zł, Dębowa
Polska SJ – 1000zł, ZB K. Jokiel – 2129,00zł, Systemy Cieplne i Klimat. J. Lorenz –
2129,00zł, ZPM „Mlecz” - 2129,00 zł i FAM „Wolmet” - 2129,zł. Razem otrzymaliśmy
9816,00 zł.
Dokładając, z naszych zgromadzonych środków, zakupiliśmy 5 łóżek za kwotę 11.189,00
zł. Za ciśnieniomierz i łóżka zapłaciliśmy w 2008 roku.
W 2008 roku , mimo naszych starań, nie otrzymaliśmy żadnych środków finansowych z
zewnątrz. Te kwoty, które przybywały na koncie naszego Stowarzyszenia, pochodzą ze
składek członkowskich, opłacanych tylko przez nielicznych członków.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan konta wynosił – 4 539,21 złotych.
Zgodnie z wyciągiem bankowym nr 9 z dnia 27-04-2009 roku, stan dostępnych środków
finansowych wynosi 4 852,36 zł.
Żaden z członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i członków Stowarzyszenia nie otrzymywał
pieniędzy, zwrotów kosztów podróży ani nie udzielano nikomu pożyczek. Również Zarząd
nie stosował żadnych poręczeń. Wszystkie osoby z Zarządu, i jedna z Komisji Rewizyjnej pracują społecznie. Prace biurowe i finansowe prowadzą nieodpłatnie Panie zatrudnione w
Starostwie. W tym miejscu pragnę im serdecznie podziękować.
Z uwagi na coraz większe trudności w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz,
Zarząd wnioskuje o zmianę dotychczasowego Statutu, na zapisy dostosowujące nasze
Stowarzyszenie do organizacji pożytku publicznego, by w ten sposób korzystać z 1% odpisu
od podatku od osób fizycznych. Wyjaśnienia wymaga brak pełnego składu Komisji
Rewizyjnej. Otóż dwaj jego członkowie zrezygnowali z przynależności. Z uwagi na obecne
wybory nie dokonano uzupełnienia jej składu.
ZA ZARZĄD:
JAN KUSIAK - prezes

