PROTOKÓŁ NR 4/09
z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia
w dniu 24 marca 2009 r.

Obecni członkowie Komisji wg listy obecności.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Otwarcia posiedzenia Komisji ds. Zdrowia dokonał Przewodniczący Komisji radny Krzysztof
Seweryn witając wszystkich jej członków i zaproszonych gości.
Na wstępie Przewodniczący Komisji przedstawił następujący porządek posiedzenia Komisji:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały
Rady Miasta w Bytomiu dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej PN. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”.
2. Wolne głosy i wnioski.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Porządek obrad został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie (3 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych,
0 głosów wstrzymujących).
Ad.1.
Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta w Bytomiu
dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Zakład
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, omówiła pani Jadwiga Musialik – Kierownik Biura ds.
Zdrowia i Spraw Społecznych.
Uwagi radnych do powyższego projektu uchwały.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się z zapytaniem, kto przejmie zadania pn. całodobowa opieka
podstawowa.
Pani Jadwiga Musialik – Kierownik Biura ds. Zdrowia i Spraw Społecznych wyjaśniła, iż świadczenia
poradni całodobowej przejmie spółka pracownicza, która powstała w przychodni nr 1.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się z zapytaniem, co będzie z przychodnią nr 10.
Pani Jadwiga Musialik – Kierownik Biura ds. Zdrowia i Spraw Społecznych wyjaśniła, iż przychodnię nr
10 też przejmują pracownicy, tylko jedną poradnie przyjmuje NZOZ wyłoniony w konkursie ofert i jest
to przychodnia nr 7.
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Do treści przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli dodatkowych uwag.
Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta w Bytomiu
dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Zakład
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie (3 głosy
„za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących).
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.2.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn prosił o przedstawienie propozycji terminu spotkań
Komisji ds. Zdrowia, aby można było wspólnie obradować w dogodnym dla wszystkich terminie.
Radny Andrzej Skiba poinformował, iż praktycznym dla większości okresem byłby ten sam dzień,
w którym obraduje Komisja ds. Społecznych tylko wcześniej, lub też w przeddzień tejże Komisji.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn poinformował, że skoro Komisja ds. Społecznych
obraduje od godziny 13.00 to Komisja ds. Zdrowia mogłaby obradować około godziny 11.00.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, iż powinno się ustalić taki termin, w którym Komisja nie będzie
ograniczona czasowo w swoich obradach.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn poinformował, że Komisja ds. Zdrowia będzie
obradowała o godzinie 12.00 w tym samym dniu co Komisja ds. Społecznych.
Wniosek został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie (5 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych, 1 głos
wstrzymujący).
Radny Marek Szewczyk przedstawił pismo Nr ZD.0719-18/09 z dnia 19 marca 2009 r. Prezydenta
Miasta w Piekarach Śląskich Stanisława Korfantego dot. dokonania kompleksowej analizy i oceny
działalności poszczególnych oddziałów Szpitala Miejskiego w ostatnich dwóch latach.
Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Uwagi radnych do przedstawionej treści korespondencji.
Radny Andrzej Korfanty zaproponował, aby na posiedzenie Komisji ds. Zdrowia zaprosić ordynatora
oddziału. Ponadto wcześniej dokładnie przeanalizować informacje dot. remontów oraz jak była
ograniczana praca poszczególnych oddziałów w latach poprzednich, wtedy można byłoby podjąć
dyskusję w tej sprawie. Natomiast radny nie zgodził się ze stwierdzeniem Prezydenta Miasta
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w przedmiotowym piśmie, gdyż w 2007 roku oddział ginekologiczno-położniczy wniósł najmniejsze
straty z pośród wszystkich oddziałów całego szpitala.
Radni nie wnieśli dalszych uwag do przedstawionej treści korespondencji.
Komisja ds. Zdrowia przyjęła pismo do wiadomości bez wyrażenia stanowiska w przedmiotowej
sprawie.
Ponadto radny Marek Szewczyk odczytał wniosek Komisji Budżetowo – Gospodarczej przyjęty
na posiedzeniu w dniu 23 marca 2009 r. dot. powołania Komisji Rady Miasta w Piekarach Śląskich ds.
przekształceń Szpitala Miejskiego.
Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Uwagi radnych do przedstawionej treści wniosku.
Radny Jacek Mazur poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Budżetowo – Gospodarczej, większość
członków Komisji wyraziło zdanie, że powołanie takiej Komisji jest zasadne i słuszne.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn poinformował, że pkt. 4 tego wniosku wskazuje,
iż miałaby to być Komisja o charakterze doraźnym. W związku z czym byłoby to dublowanie
kompetencji Komisji ds. Zdrowia..
Radny Andrzej Korfanty zwrócił się z zapytaniem, czy ustalenia tej Komisji, która ma powstać będą
brane pod uwagę, gdyż stanowisko, które było wypracowane przez Komisję ds. Zdrowia, jako komisji
wiodącej w procesie przekształceń szpitala nie zostało na sesji w ogóle przedstawione i wzięte pod
uwagę.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn poinformował, że nie ma konieczności głosowania
nad tymże wnioskiem, gdyż chodziło jedynie o zapoznanie radnych z problemem. Wniosek ten będzie
przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej na najbliższej sesji Rady
Miasta. Ponadto wyjaśnił, że na ostatnim posiedzeniu Komisji ds. Zdrowia zobowiązał się jedynie
do dostarczenia materiałów dot. stanowiska Komisji ds. Zdrowia na sesję Rady Miasta. Natomiast
nie zobowiązywał się do odczytania tego stanowiska.
Radny

Andrzej

Korfanty

wyjaśnił,

że

Przewodniczący

Komisji

ds.

Zdrowia

zobowiązał

się do przedstawienia stanowiska Komisji ds. Zdrowia na sesji Rady Miasta, co nie zostało zrobione.
Radny Jacek Mazur wyjaśnił, iż komisja, która ma zostać powołana jest słusznie zgłoszona przez
Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej, gdyż będzie ona zajmowała się kontrolą
podmiotu, który wydzierżawi szpital.
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Radny Andrzej Korfanty wyjaśnił, że nie widzi sensu powoływania takiej komisji, gdyż owe zadania
należą do kompetencji Komisji. ds. Zdrowia.
Radny Andrzej Skiba odnosząc się do wniosku Komisji Budżetowo – Gospodarczej wyjaśnił,
iż zasadnym jest, aby jakaś instytucja kontrolowała prawidłowość procesu restrukturyzacji Szpitala
Miejskiego. Jednakże powoływanie kolejnej Komisji jest marnotractwem pieniędzy, gdyż Komisja ds.
Zdrowia jest jak najbardziej Komisją kompetentną w tej sprawie, więc może lepszym rozwiązaniem
byłoby dopisanie się kompetentnych radnych do istniejącej Komisji do tego celu powołanej.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn wyjaśnił, że gdyby Komisja ds. Zdrowia
w poszerzonym składzie wyłoniłaby podzespół, który zająłby się opracowaniem warunków to też
byłoby to dobrym rozwiązaniem.
Radny Andrzej Korfanty stwierdził, że nie widzi takiej potrzeby, gdyż każdy radny, który nie jest
członkiem danej Komisji, ma prawo uczestniczyć w jej obradach.
Następnie Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn ogłosił przerwę w obradach komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:
Justyna Manowska
Przewodniczący
Komisji ds. Zdrowia
Krzysztof Seweryn
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