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Informacja
PR. 0520. 11. 2017

Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Kutnowskiego
przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi (Kutnowski Szpital
Samorządowy sp. z o.o.)

 Kontrola została przeprowadzona w dniach od 29 września do 28 października 2016
roku i obejmowała okres od 2010 - 2015 roku.
 W podsumowaniu stwierdzono, że do najważniejszych przyczyn trudnej sytuacji
finansowej kutnowskiej placówki należą:
- nieprawidłowości w nadzorze właścicielskim, w tym liczne rotacje na stanowiskach
osób kierujących i zarządzających spółką (w rezultacie zarząd przymusowy
w 2014 roku),
- niekorzystne umowy z lekarzami podpisane przez zarządy szpitala (2010-2014),
- niedoszacowane kontrakty szpitala przez NFZ,
- liczne raporty i analizy, które wzajemnie się wykluczają np. oddanie części
świadczeń realizowanych dotychczas samodzielnie przez szpital (np. usługi
transportowe).
 Warto podkreślić że, kontrola RIO nie wykazała żadnych nieprawidłowości
w procedurze zawarcia umowy pożyczki z MEDFinanse S.A. na kwotę 10 mln zł.
 Protokół z kontroli: http://www.bip.lodz.rio.gov.pl/?cid=120
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