
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka                dot. inter. 112

Płock, 3 kwietnia 2007r. 
WZS – 0057/4/2007

PAN
ANDRZEJ BURNAT 
Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji Nr BRM.0057/112/07 złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 19.03.2007r.

W  odpowiedzi  na  Pana  interpelację,  dotyczącą  ponoszenia  kosztów  finansowych  napraw  sprzętu 
stomatologicznego w płockich szkołach, pragnę wyjaśnić co następuje:

1. Właścicielem sprzętu stomatologicznego, znajdującego się na wyposażeniu gabinetów stomatologicznych w 
płockich placówkach oświatowych, jest Gmina Płock. Sprzęt stomatologiczny, o którym mowa, pozostaje na 
stanie placówek,  w których się znajduje.

2. Do  grudnia  2006r.  Samodzielny  Zespół  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Płocku  korzystał 
zarówno z gabinetów, jak i ze sprzętu w nich się znajdującego, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. 
Placówki oświatowe ponosiły koszty utrzymania gabinetów (media) oraz – w miarę posiadanych środków – 
koszty napraw sprzętu i zakupu np. wypełnień światłoutwardzalnych. Zdarzały się sytuacje, iż to SZPZOZ 
kupował  np.  część  niezbędną  do  funkcjonowania  unitu  stomatologicznego.  Powyższa  sytuacja  nie  była 
uregulowana w sposób oficjalny, tzn. nie było podpisane żadne porozumienie określające kwestię użytkowania 
w/w gabinetów. 

3. W dniu 11.12.2006r. zostało podpisanych 31 umów najmu gabinetów pielęgniarskich i stomatologicznych, 
mieszczących się w płockich placówkach oświatowych, pomiędzy Gminą Płock reprezentowaną przez Zarząd 
Jednostek Oświatowych Jednostkę Budżetową a Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. W treści w/w 
umów uregulowana jest kwestia należności z tytułu czynszu za wynajem gabinetów wraz ze sprzętem, brak 
jest natomiast uregulowania dotyczącego napraw użytkowanego sprzętu lub gabinetu. 

4. Strony  w/w  umów  prowadziły  rozmowy  dotyczące  doprecyzowania  kwestii  kosztów  napraw  sprzętu 
użytkowanego przez PZOZ sp. z o.o. oraz zmian warunków płatności czynszu.

5. Zgodnie  z  nowym Zarządzeniem Nr  461/07  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  02.04.2007r.  szkoły mogą 
użyczać gabinety podmiotom świadczącym opiekę medyczną i stomatologiczną nad uczniami nieodpłatnie 
(koszty eksploatacji ponosi szkoła). Z informacji przekazanej w dniu 02.04.2007r. przez dyrektora ZJO JB 
Pana  Macieja  Krzemińskiego  do  Wydziału  Zdrowia  i  Spraw Społecznych UMP wynika,  iż  w związku  z 
powyższym przewidziane jest wypowiedzenie dotychczasowych umów i podpisanie nowych, zawierających 
jasno  określone  warunki  ponoszenia  kosztów  napraw  sprzętu  stomatologicznego,  według  których  koszt 
eksploatacji sprzętu będzie obciążał wynajmującego.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Piotr Kubera
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