
Oświadczenie złożone 

przez senatora Piotra Gruszczyńskiego 

na 45. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 grudnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego 

Szanowny Panie Prezesie! 

Jako senator ziemi gnieźnieńskiej otrzymałem informację, iż dyrekcja ZOZ w Gnieźnie złożyła do Naj-

wyższej Izby Kontroli wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nieprawidłowości przy rozbudowie 

szpitala powiatowego. 
Jest to sprawa znana mi bardzo dobrze od lat. Rozbudowa szpitala była najważniejszym zadaniem powiatu 

od dawna, wychodziło to naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Pierwsze działania w tej sprawie zostały 

podjęte przez władze szpitala w 2006 r., a w 2009 r. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego wyraziła zgodę na reali-
zację przedmiotowej inwestycji i podpisanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinan-

sowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie to miało wynieść 

15 milionów 743 tysiące 284 zł 10 gr. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę inwestycji i w czerwcu 
2010 r. została podpisana umowa. 

Niestety, w wyniku błędów w sztuce budowlanej, odstępstw od projektu, braku właściwego nadzoru inwe-

storskiego i innych zaniedbań po stronie wykonawcy podjęta została – we wrześniu 2011 r. – decyzja o od-

stąpieniu od umowy zawartej z wykonawcą. Konsekwencją rozwiązania umowy z wykonawcą było rozwią-
zanie przez urząd marszałkowski w kwietniu 2012 r. umowy na dofinansowanie projektu i nakaz zwrotu do-

tychczas przekazanej kwoty wraz z odsetkami – 3 milionów 47 tysięcy 115 zł 40 gr. 

Zwrot dotacji spowodował utratę płynności przez szpital, a co za tym idzie, kolejne problemy, które mogą 
mieć wpływ na sytuację zdrowotną mieszkańców. Dotychczas szpital wydatkował na rozbudowę kwotę po-

nad 7 milionów zł. 

Interes społeczny i publiczny, zdrowie obywateli, zaangażowanie środków publicznych – to wszystko po-

woduje, iż kontrola postulowana przez obecne władze szpitala w Gnieźnie jest zasadna i wysoce pożądana. 
Dlatego też zwracam się do Pana Prezesa z wnioskiem o osobisty nadzór nad sprawą i przeprowadzenie 

kontroli doraźnej dotyczącej opisanej inwestycji w zakresie wydatkowania środków publicznych oraz wła-

ściwego nadzoru nad inwestycją ze strony osób i instytucji odpowiedzialnych. 

Z wyrazami szacunku 

Piotr Gruszczyński 




