PROTOKÓŁ NR 5/09
z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia
w dniu 29 Kwietnia 2009 r.

Kontynuacja posiedzenia Komisji ds. Zdrowia z dnia 21.04.2009r.
Obecni członkowie Komisji wg listy obecności.
Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia radny Krzysztof Seweryn otwarł II część posiedzenia, witając
wszystkich członków i zaproszonych gości.
Na wstępie Przewodniczący Komisji przedstawił następujący porządek posiedzenia Komisji:
1.
2.
3.
4.

Podanie i przyjęcie porządku obrad.
Omówienie bieżącej sytuacji Szpitala.
Przedstawienie zamierzeń finansowych.
Przedstawienie zamierzeń merytorycznych działalności Szpitala w 2009 r.
5. Analiza działalności finansowej i merytorycznej SP ZOZ pod nazwą „Szpital Miejski”
w Piekarach Śląskich za lata 2006 – 2008.
6. Sprawy bieżące.
Ad.1
Porządek obrad wraz ze zgłoszonym wnioskiem został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie
(3 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący).
Ad.2
Omówienie bieżącej sytuacji Szpitala.
Główna Księgowa Joanna Opara – poinformowała, że od grudnia 2007r. ustalono następujące
zasadnicze wynagrodzenia:
- młodszy asystent z 1.700 zł na 2.100 zł,
- asystent czyli tak zwany jedynkowicz z 2.100 na 2.300,
- starszy asystent z 2.400 na 2.900,
- ordynatorzy z 2.600 na 3.400.
„Do dnia dzisiejszego realizuje się to porozumienie z tym, że nie jest ono realizowane z własnych
środków, tylko podjęte jako własne środki, uzyskiwane dodatkowymi pieniążkami z NFZ – tu, od 1
stycznia 2009 nie ma już dodatkowego finansowania”.
„Oprócz tego, że realizujemy to porozumienie, jakakolwiek pozytywna zmiana kontraktu z tego 40 %
pracodawca powinien przekazać na pracowników. W tamtym roku uzyskaliśmy kwotę z których 40 %
wartości było w tych dwóch porozumieniach, jedno było tam na 239 tys. zł, a drugie na 147 tys. zł.
To są te dwa porozumienia z 7 i 16 stycznia, to są jednorazowe, można je potraktować różnie.
Natomiast myśmy czekali, aż wszystko zamkniemy, że tak powiem kontrakt zamkniemy to co nam
wpłynie bo ustawa mówi o otrzymaniu i zakłady różnie robią, po 50 zł różnie są do zasadności
natomiast w naszym zakładzie”.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn zapytał, czy porozumienie zostało podpisane
na czas nieokreślony.
Główna księgowa odpowiedziała, że tak.
Ad.3
Przedstawienie zamierzeń finansowych.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się z zapytaniem, czy kierownik zakładu może samodzielnie zrobić
aneksy z indywidualnym pracownikiem.
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Joanna Opara odpowiedziała, że może zrobić to samodzielnie. Następnie poinformowała, że
aby zmniejszyć stawki musiałoby być drugie porozumienie i do tego aneksy z każdym z pracowników
dot. wypowiedzenie stawki.
Radny Jacek Mazur zapytał, czy w 2007 roku było przeszeregowanie.
Joanna Opara odpowiedziała, że było.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Seweryn zadał pytanie, czy zostały wypłacone nadwykonania.
Główna księgowa poinformowała, że w rocznym sprawozdaniu finansowym a szczególnie,
uszczegóławiając informacje dodatkowe bilansu na stronie 5 jest dział przychody pozyskane
z Oddziału Śląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Główna księgowa omówiła szczegółowo
ww. dane (zgodnie z załącznikiem nr 3 do protokołu).
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy nadwykonania dotyczą zabiegów.
Joanna Opara poinformowała, że oprócz tego co jest w sprawozdaniu, jeszcze coś nie zostało
zapłacone.
Ad.5
Analiza działalności finansowej i merytorycznej SP ZOZ pod nazwą „Szpital Miejski” w Piekarach
Śląskich za lata 2006 – 2008.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym roku 2008 - czy zdarzyło się, że kwoty
do renegocjacji były jeszcze nie zapłacone.
Joanna Opara odpowiedziała, iż kontrakt z 2008r. został przesunięty na pierwsze trzy miesiące
2009 r. - za styczeń, luty, marzec 2009 mamy korektę nadwykonania i kolejny raz zwróciliśmy się do
Narodowego Funduszu Zdrowia o realizację kontraktu, ale na razie NFZ milczy.
Przewodniczący Komisji ponownie zadał pytanie Głównej Księgowej, czy renegocjacje prowadzone są
na bieżąco, czy zdarzyło się, że jeszcze pozostały jakiekolwiek nie zapłacone.
Główna Księgowa Szpitala Miejskiego Joanna Opara stwierdziła, że na dzień 31 grudnia 2008, nie.
Radny Krzysztof Seweryn stwierdził, że jest przekonany, że oprócz zapłaconych nadwykonań mamy
jeszcze nadwykonania nie zapłacone.
Pani Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich Ewa Świderska wypowiedziała się, iż „System
zdrowia jest tak wadliwy, że są takie przypadki, które jesteśmy oczywiście wstanie te przypadki
wyłuszczyć wyliczyć na bieżąco” .
„W naszym systemie wychodzi, że gdy wykonanie na przykład 100 punktów wysyłamy, to z badaniami
naszego systemu do NFZ, który swoim systemem przegląda i z tych 100 odrzucają nam 20, są takie
przypadki. W związku z tym płacą nam tylko za tak zwane rzeczywiste wykonania, ale z punktu
widzenia Narodowego Funduszu Zdrowia, bo nasz system nie oszukuje, wysyłamy je w sposób
prawidłowy, natomiast system funduszu zdrowia akceptuje”.
„My bierzemy te pozostałe 20 i udowadniamy wymieniając punkt po punkcie, że rzeczywiście tyle i tyle
jednak zostało nad wykonane, potem te 10 akceptują że dobrze, a kolejne 10 na pewno nie”.
Radny Krzysztof Seweryn zwrócił się z pytaniem, co to jest nadwykonanie.
Pani Joanna Opara wyjaśniła, „że jest to przekroczenie średniej miesięcznej limitu, czyli tak zwanego
miesięcznego limitu punktów, który został przypisany do danego oddziału.
W przypadku lecznictwa laboratoryjnego, to też tutaj jest rzeczywiście pokazane, że w stosunku
do tego kontraktu, który został zawarty na lecznictwa laboratoryjne praktycznie poza Poradnią
Chirurgiczną, wszystkie poradnie mają nie wykonane kontrakty. Zwróciła uwagę na fakt, że gdy były
rażące niedowykonania, to jest to przyczyna zbagatelizowania po stronie świadczeń oddawcy,
tu wewnętrznie pytamy się co się takiego wydarzyło, natomiast fundusz akceptuje niedowykonania
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do -10% ogólnej wartości kontraktu, bo są trochę sytuacje losowe, przyczynowe, zmiany właśnie
w konstrukcji organizacyjnej, zmiany godzin pracy”.
Radny Andrzej Skiba złożył następujące wnioski:
1.Wniosek dokonania analizy finansowania wykonanych procedur medycznych przekraczających
zrealizowany kontrakt za 2008 rok.
Wniosek został przyjęty (4 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących).
2.Wniosek aby przeanalizować wykonania kontraktu specjalistyki ambulatoryjnej za 2008 rok.
Wniosek został przyjęty (2 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 2 głosów wstrzymujących).
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Pani Dyrektor: „Ostatni punkt mamy do wyjaśnienia czyli usługi
obce, wzrost dosyć wysoki”.
Głowna Księgowa Joanna Opara przedstawiła temat termomodernizacji następująco:
w roku 2008 prowadzono w szpitalu zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja Szpitala
Miejskiego w Piekarach Śląskich .Wszelkie rozliczenia finansowe i zawarte umowy były zawierane
przez Gminę Piekary Śląskie, jednak Gmina Piekary Śląskie scedowała samo prowadzenie
i rozliczanie z kontrahentem. W związku z powyższym, kontrahent wystawiał fakturę na Szpital
Miejski, a my mając fakturę kontrahenta na przykład na kwotę 400 tysięcy złotych wystawialiśmy
refakturę równowartości tej faktury czyli na 400 złotych refakturę na Urząd Miasta. I teraz tak, faktura
od kontrahenta była zaliczana w koszty, ale ta refaktura była zaliczana do naszych przychodów”.
„Jeżeli chodzi o koszty finansowe, w roku 2008 te koszty finansowe są w takiej wysokości ponieważ,
znana jest sprawa naszego zobowiązania i zobowiązań publiczno – prawnych wobec ZUS – u i przez
rok sprawa toczyła się”.
„Było wstrzymanie połowy ZUS – u nie odprowadzaliśmy, ze względów i przyczyn finansowych.
Uzyskana pożyczka w grudniu z Miasta - 359 tysięcy, to był nasz wkład, który zapłaciliśmy,
a pozostałą część będziemy rozliczać ratami”.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, że może o zasadach rozliczenia z ZUS – em powiedzieć,
o kredycie - nie ma takiej możliwości, że wpłacając bieżące, spłacamy całe stare zaległości tylko stare
odejmują odsetki.
Główna Księgowa Joanna Opara powiedziała, że jeżeli chodzi o rozliczenia ZUS – owskie, to np.
mamy w miesiącu styczniu wynagrodzenia wypłacane w miesiącu lutym, w miesiącu lutym fizycznie
wypłacamy, obowiązek ZUS -u następuje do 15 następnego miesiąca, czyli do marca i powiedzmy,
że tego nie płacimy. Nie zapłaciliśmy, powstaje zobowiązanie. Teraz jest wynagrodzenie za miesiąc
luty, wypłacamy w marcu i w kwietniu znowu płacimy ZUS, nie ma czegoś takiego, że się wyeliminuje
najstarsze, tylko ta kwota jest przypisana do deklaracji danego miesiąca, czyli to co płacimy musimy
wskazać w deklaracji. Każda deklaracja ma swój numer miesięczny, czyli jest numer deklaracji
i łamane przez miesiąc i te kwoty, które my wpłacamy tam co miesiąc one są przypisane do numeru
i tego miesiąca.
W trakcie prowadzenia analizy przez biegłego, biegły wskazał, że należy naliczyć potencjalne odsetki
od zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Naliczona kwota to 162.950 zł.
Ad.4
Przedstawienie zamierzeń merytorycznych działalności Szpitala w 2009 r.
Dyrektor Szpitala Ewa Świderska przedstawiła plan restrukturyzacji Szpitala:
- działania doraźne,
- działania długoterminowe,
- działania krótkoterminowe.
Pani Dyrektor powiedziała, że działania doraźne to te, które są ciągle.
Roszczenia firm zewnętrznych wobec Szpitala w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy, bardzo się nasiliły.
Podpisano ugodę z firmą FARMAKOL, której szpital jest winien 400 tysięcy zł. Firma ta poszła
szpitalowi na rękę i odsetki będą spłacane ratalnie.
Jedynie z firmą ELEKTUS udało się wynegocjować takie rozwiązania, które nie szkodzą szpitalowi.
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Niestety nie udało się podpisać porozumienia z firmą PGNiG, która dostarcza gaz szpitalowi.
Ponieważ zobowiązania szpitala urosły do ponad 320 tys. zł, firma pozwała Szpital do Sądu.
Od lipca do sierpnia Szpital musiałby odprowadzać ponad 100 tysięcy do tej firmy. W budżecie
Szpitala, po rozliczeniu zostanie średnio 114 tys. zł na przeżycie miesiąca, biorąc pod uwagę
utrzymanie Szpitala, w tym np. środki czystości i spłatę zobowiązań.
Działania krótkoterminowe na ten rok:
- samoistne odejścia (zmniejszenia zatrudnienia o 14 osób),
- ogłoszenie konkursu na obsługę laboratoryjną, w którym wzięły udział firmy z Rudy Śląskiej,
Krakowa.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się z zapytaniem, czy jest to zgodne z koncepcją przyjętą przez Radę
Miasta, która została przyjęta w naszej dzierżawie. Ponadto poprosił o wyjaśnienie, czy warunki, które
zostaną przedstawione i wdrożone mogą wydzierżawić Szpital na określony czas (15, 20 lat).
Pani Dyrektor poinformowała, że umowa zostanie podpisana z firmą X. Dzierżawca przejmuje
wszystkie obowiązujące zawarte umowy przez Szpital Miejski. Ponadto umowa, która obejmowała
SP ZOZ jest zawarta na okres 3 lat. Dzierżawca, który wchodzi w prawa i obowiązki laboratorium,
może prowadzić laboratorium sam bądź rozpocząć konkurs wyłaniając podmiot, który będzie
tą działalność kontynuował. Natomiast pracownicy przechodzą do nowego pracodawcy, który
podpisuje umowy z pracownikami, którym umowy się skończyły. Pracownicy, którzy kontynuują
zawarte umowy z wcześniejszym pracodawcą zostają po stronie poprzedniej firmy
do momentu upłynięcia określonego czasu zawartego w umowie.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem do pani Ewy Świderskiej – Dyrektora Szpitala
Miejskiego w Piekarach Śląskich, czy postępowanie konkursowe nie jest zbyt pochopnym
rozwiązaniem.
Pani Dyrektor odnośnie laboratorium stwierdziła, że zostały przeprowadzone 3 kontrole, które
wykazały natychmiastowe zamknięcie laboratorium, ponieważ nie spełnia ono obecnie
obowiązujących norm na rynku. Poinformowała, że laboratorium nie zostało zamknięte tylko dlatego,
że udokumentowane zostało otwarte postępowanie konkursowe.
Przewodniczący Komisji zauważył, iż głównym problemem jest brak odpowiedniego zatrudnienia.
Pani Dyrektor wyjaśniła, iż przez ostatnie trzy miesiące podjęła intensywne starania w poszukiwaniu
odpowiednich fachowców do pracy w laboratorium. Niestety na wieść o tym, że laboratorium wychodzi
ze struktur szpitala, nikt nie chciał zgodzić się na pracę - nawet gdy zostały przedstawione dobre
stawki płacowe.
Radny Jacek Mazur zwrócił się z zapytaniem, czy w przypadku gdy Szpital by się zbilansował udałoby się go utrzymać.
Pani Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła, iż jest to mało prawdopodobny
wariant.
Radny Andrzej Skiba zwrócił się z zapytaniem, jakie są możliwości zredukowania kosztów działalności
Szpitala przy jego utrzymaniu.
Pani Dyrektor poinformowała, że jest to możliwe przy założeniu zmian w strukturze zatrudnienia,
założeniu prowadzenia komputeryzacji szpitala i przy prowadzeniu zasad budżetowania.
Radny Andrzej Skiba zwrócił się z zapytaniem, jakie są możliwości zredukowania kosztów działalności
Szpitala.
Pani Ewa Świderska – Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich poinformowała, że jest to:
•

•
•

nie powielanie badań,
poszerzenie komputeryzacji,
budżetowanie.
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Następnie Pani Dyrektor poinformowała, że Szpital wyznaczył również inne ważne działania
krótkoterminowe:

•
•
•
•
•

kuchnia – obniżenie kosztów żywienia, pozyskanie środków z tytułu dzierżawy pomieszczeń
i sprzętów,
przygotowanie funkcji utrzymania czystości,
zwiększenie kontraktu na specjalistykę rozruchu nowej Poradni Leczenia Chorób Tarczycy,
przeniesienie ośrodka do zlikwidowanej pracowni RTG z Przychodni nr 1,
zamierzenia remontu Izby Przyjęć.

W działaniach długoterminowych z kolei:

•
•
•

przygotowanie działu do wykrywania zawału serca mięśniowego,
pozyskanie środków z funduszu Unii Europejskiej,
połączenie działu wewnętrznego pierwszego z drugim.

Radny Andrzej Skiba zwrócił się z zapytaniem, czy będą zmiany w przebudowie Szpitala.
Pani Dyrektor wyjaśniła, że będzie konieczna przebudowa oddziału ginekologiczno – położniczego.
Ad.6
Sprawy bieżące.
Następnie radny Andrzej Skiba zwrócił się z zapytaniem, „jak wyjść z opresji chirurgia 2012”.
Pani Dyrektor stwierdziła, iż są dwa rozwiązania:

•
•

zamknięcie 1 oddziału wewnętrznego i przeniesienie go do 2,
budowa pawilonu.

Ponadto radny Andrzej Skiba zwrócił się o wyjaśnienie, czy Szpital jest wstanie utrzymać blok
operacyjny w tym miejscu gdzie znajduje się obecnie.
Pani Dyrektor poinformowała, że nie jest w stanie, jednakże w sytuacji bez wyjścia można wynająć
sale operacyjne w innych Szpitalach.
Następnie Przewodniczący Komisji poddał do zaopiniowania następujące projekty uchwał:

1. W sprawie zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.
„Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich, który omówiła pani Jadwiga Musialik – Kierownik Biura
ds. Zdrowia i Spraw Społecznych.
Projekt uchwały w sprawie zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej pn. „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich, został pozytywnie zaopiniowany (3 głosy
„za”, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

2. W sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok oraz
udzielenia Prezydentowi Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta.

absolutorium,

omówił

pan

Zenon

Przywara

–

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok
oraz udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium, został pozytywnie zaopiniowany (3 głosy „za”,
0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący).
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

3. W sprawie zmian budżetu miasta w 2009 roku, omówił Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia –
Krzysztof Seweryn.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta w 2009 roku, został pozytywnie zaopiniowany
(2 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący).
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

4. W sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Zdrowia Rady Miasta w Piekarach
Śląskich.
Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia poinformował, że radny Jacek Mazur złożył rezygnację z pracy
w Komisji ds. Zdrowia.
Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Zdrowia Rady Miasta
w Piekarach Śląskich, został odrzucony (0 głosów „za”, 2 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące).
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił następującą korespondencję:
1. Pismo z dnia 31.032009 r. NZOZ – u Multi-Med 1 w Piekarach Śląskich dot. umożliwienia
dalszego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w budynkach gminy Piekary Śląskie, w
których wcześniej prowadził działalność SP ZOZ Szpital Miejski w Piekarach Śląskich.
Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Andrzej Skiba zgłosił wniosek o zaproszenie zainteresowanych podmiotów na następne
posiedzenie Komisji w sprawie wpływających do Biura pism Przychodni Multi – Med 1w Piekarach
Śląskich.
Na tym porządek posiedzenia Komisji ds. Zdrowia zakończono.

Przewodniczący
Komisji ds. Zdrowia
Krzysztof Seweryn
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