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Szpital nie chce płacić podatku
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Szpital Śląski w Cieszynie już kilkakrotnie złożył wniosek do Urzędu Miasta w Cieszynie ws.
umorzenia podatku od nieruchomości. Do tej pory wnioski były rozpatrywane negatywnie.
Dyrekcja liczy na wsparcie i współpracę nowych władz ze szpitalem, a także podjęcie decyzji
w kwestii pustostanów znajdujących się na terenie szpitala.

Szpital Śląski w Cieszynie co roku płaci podatek od nieruchomości na rzecz miasta Cieszyna. Na konferencji prasowej
(13.02) Dyrektor Szpitala Czesław Płygawko przyznał, iż od 2013 roku łacznie zapłacono 1 952 442,00 zł. Zwrócił uwagę
na szpitale, które takiego podatku nie płacą. Wiemy, że są takie miejscowości, gdzie urzędy zwalniają szpitale
funkcjonujące na terenie danego miasta z tej opłaty. My mamy problem uzyskać jakiekolwiek zwolnienia,
a wręcz w zeszłym roku przez opóźnienie w spłacie raty doszło do zajęcia konta przez komornika- dodał
Płygawko.
Blisko 2 mln zł to kwota, którą szpital mógłby wydać na swoje potrzeby. Dyrektor wspomniał, iż pieniądze te można
by było przeznaczyć np. na nowy tomograf komputerowy. Placówka liczy na współpracę z magistratem. Jak dodaje
Płygawko rozmowy trwają. Jest więc nadzieja, że uda się dojść w tej sprawie do porozumienia.

Szpital od jakiegoś czasu wnioskuje do cieszyńskiego magistratu o zwolnienie z podatku od nieruchomości
– potwierdza Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Jak się dowiedzieliśmy miasto jest otwarte na współpracę, ale
jak dodaje Burmistrz nie kosztem mieszkańców. Dlaczego mamy pokrywać takie koszty. Kwota ta mogłaby

zostać przeznaczona na coś innego. Podatek jest podatkiem który nam się należy – przyznaje Staszkiewicz.
Kolejna problematyczna kwestia na którą zwróciła uwagę Burmistrz to pustostany, znajdujące się na terenie szpitala.
4 budynki są wyłączone z użytkowania. Szpital nie ma na nie pomysłu. Na terenie szpitala znajdują się również
budynki czasowo wyłączone z użytkowania. Jak dodaje Płygawko zaplanowano tam przeprowadzenie pewnych prac i
włączenie ich ponownie do udzielania świadczeń. Chodzi m.in. o budynek w którym ma działać Centrum Zdrowia
Psychicznego. W tej chwili opracowujemy dokumentację. Mamy na to środki. W tym przypadku jest inne
finansowanie w zakresie profilaktyki i opieki psychiatrycznej. Jednak niektóre budynki z uwagi na stan
techniczny i wiek nie nadają się do przywrócenia udzielania w nich świadczeń medycznych– komentuje
Płygawko. W przypadku tych budynków Szpital Śląski w Cieszynie ma nadzieję, że organ tworzący, czyli Powiat
Cieszyński wykorzysta je dla swoich instytucji. Byłoby to najlepsze rozwiązanie, aby nie wprowadzać nikogo
obcego poprzez np. sprzedaż, czy dzierżawę - a być może ktoś inny będzie miał pomysł na wykorzystanie
tych budynków np. miasto – zwraca uwagę.
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