PROTOKÓŁ NR 2/09
z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia
w dniu 20 lutego 2009 r.

Obecni członkowie Komisji wg listy obecności.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 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. Perspektywy działania Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich w 2009 roku:
−

wnioski i uwagi do audytu

−

przedstawienie założeń Rządowego Programu Ratujemy Polskie Szpitale

2. Omówienie projektów uchwał tematycznie związanych z zakresem działalności komisji.
3.

Wolne głosy i wnioski.

4. Przedstawienie bieżącej korespondencji.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Porządek obrad został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie (4 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych,
0 głosów wstrzymujących).
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn zaproponował aby obradowanie przebiegało zgodnie
z następującym schematem – wystąpienia tematyczne związane z przedstawieniem koncepcji trwały około
10 minut, wszelkie wystąpienia problemowe związane z omawianiem projektów uchwał trwały do 5 minut.
Natomiast wystąpienia w dyskusjach i odpowiedzi zamykały się w granicach 3 minut.
Ponadto poinformował, iż ostatnie posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, które odbyło się w Szpitalu Miejskim
zakończyło się wnioskiem o przeprowadzenie debaty otwartej ze względu na sprawy związane tematycznie
z sytuacją Szpitala Miejskiego.
Następnie poprosił Prezydenta Miasta Stanisława Korfantego jako Przewodniczącego Rady Społecznej
o przestawienie informacji z posiedzenia ostatniej Rady Społecznej Szpitala Miejskiego.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty wyjaśnił, iż na ostatnich dwóch posiedzeniach Rady Społecznej
dyskutowano na temat informacji o przeprowadzonej analizie organizacyjnej Szpitala Miejskiego łącznie
z rekomendacjami dot. kierunków dalszego działania. Rada Społeczna po przeprowadzonej dyskusji podjęła
uchwałę rekomendującą Radzie Miasta kierunek przekształceń polegający na wydzierżawieniu Szpitala.
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i Przewodniczącymi Klubów Radnych, na którym wszyscy zgodnie uznali, że należy pracować nad
podjęciem ostatecznych decyzji kierunku przekształceń Szpitala. Stwierdził również, że w tej sprawie została
zaproponowana wersja projektu uchwały intencyjnej, która być może zostanie podjęta na najbliższej sesji
Rady Miasta i która ma określić kierunek działania samorządu oraz kierunek zmian w Szpitalu Miejskim.
Jednakże uzgodniono wspólnie, że ostateczny tekst projektu uchwały przygotowany zostanie w najbliższy
poniedziałek i będzie przedmiotem prac wszystkich Komisji Rady Miasta. Rada Społeczna odbyła się
w obecności Pani Ewy Świderskiej, która od wtorku pełni funkcję Dyrektora Szpitala Miejskiego w Piekarach
Śląskich. Natomiast Pani Jolanta Luksa – Pydych w tej chwili pełni funkcję Dyrektora ds. Medycznych.
Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich – Pani Ewa Świderska powitała wszystkich radnych oraz
podziękowała

za

zaproszenie

na

dzisiejsze

posiedzenie

Komisji.

Następnie

poinformowała,

iż jest z wykształcenia podstawowego socjologiem. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie
zarządzania szpitalem, administracja z zdrowiem publicznym w Kolegium Medicum na Uniwersytecie
Jagielońskim w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej
w Katowicach na kierunku Public Relations. Poinformowała również, że od 10 lat pracuje w zarządzaniu
placówkami w ochronie zdrowia zarówno w zakresie lecznictwa otwartego czyli NZOZ – ami
ambulatoryjnymi jak również w zakresie lecznictwa zamkniętego. W ostatnich latach zajmowała się
kwestiami konsultingowymi, współpracowała z firmą Szpitale Polskie pod kontem realizacji audytu, które
realizowała na rzecz różnorodnych placówek w całej Polsce. W placówkach ochrony zdrowia zajmowała się
również przygotowaniem Szpitala do przekształcenia w spółkę prawa handlowego, przejściem przez proces
likwidacyjny, powołaniem spółki, utworzenie spółki i zamknięcie etapu działań zgodnie z przyjętymi przez
Radę Miasta na rzecz, w której pracowała wówczas działaniami.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn pogratulował Pani Ewie Świderskiej przyjętego wyzwania
życząc by kontakt z Radą Miasta przebiegał w życzliwej atmosferze a współpraca zaowocowała podjęciem
słusznych i dobrych dla społeczeństwa Piekar decyzji. Ponadto pogratulował Pani Jolancie Luksa – Pydych
przyjętej funkcji Dyrektora ds. Medycznych życząc by sił wystarczyło do realizacji wszystkich zamierzeń.
Dyrektor ds. Medycznych – Pani Jolanta Luksa - Pydych poinformowała, że podjęła się przyjęcia tegoż
stanowiska, gdyż jako wieloletni pracownik szpitala zna wiele słabych jak również mocnych stron szpitala
i w ten sposób będzie mogła służyć pomocą Pani Ewie Świderskiej w przekształceniu tej jednostki.
Radny Andrzej Skiba zwrócił się z zapytaniem odnośnie dzisiejszej publikacji w „Dzienniku Zachodnim” ,
gdzie została Pani Dyrektor nazwana likwidatorem Szpitala w Gliwicach, w kierunku jakiej spółki prowadziła
Pani Dyrektor restrukturyzację Szpitala w Gliwicach.
Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich – Pani Ewa Świderska wyjaśniła, iż Rada Miasta, która
przygotowywała proces restrukturyzacji Szpitali w Gliwicach przyjęła przekształcenie tychże szpitali poprzez
proces likwidacji, aby można było następnie powołać NZOZ – y. W tymże konkretnym szpitalu została
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powołana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z podziałem udziałów w sposób następujący – 49%
udziałów objęło miasto Gliwice. Natomiast 51% udziałów należało do pracowników szpitala, była to spółka
jedna z najbardziej demokratycznych spółek, ponieważ udziały objęło około 260 pracowników szpitala.
Spółka ta powstała w lipcu 2005 roku i działała nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Odchodząc ze szpitala
zrezygnowała z funkcji Prezesa Zarządu Spółki więc na dzień dzisiejszy nie posiada informacji na temat
obecnej kondycji tejże spółki i przekształconego NZOZ – u.
Radny Andrzej Korfanty zwrócił się z zapytaniem, jaki profil działalności przewiduje Pani Dyrektor po
restrukturyzacji Szpitala Miejskiego, czy utrzymanie dotychczasowego profilu, czy też profil, który został
wskazany w audycie.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty wyjaśnił, że to nie Dyrektor Szpitala decyduje o restrukturyzacji lecz
Rada Miasta przy współpracy z Prezydentem Miasta. W związku z czym zaproponował, aby na dzisiejszym
posiedzeniu Komisji nie podejmować tego typu dyskusji, gdyż to nie leży w kompetencji Pani Dyrektor.
Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich – Pani Ewa Świderska stwierdziła, że zrealizuje zadania,
które zostaną wytyczone przez Zarząd Miasta, jeżeli chodzi o strategię działania Szpitala w przyszłości
będzie ona dostosowana do decyzji, którą radni podejmą.
Radny Andrzej Korfanty wyjaśnił, iż nie chodziło mu o przedstawienie strategii, gdyż na to przyjdzie czas
lecz o własny pogląd na tę obecną sytuację.
Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich – Pani Ewa Świderska wyjaśniła, że zapoznała
się z strukturą organizacyjną szpitala i chciałaby zachować te oddziały, które wpisały się mocno w pamięć
mieszkańców i mają wieloletnią tradycję ale, które również nie wnoszą i nie generują start, gdyż dopiero
zaczyna się przyglądać sytuacji związanych z funkcjonowaniem kosztów oraz z podziałem na poszczególne
ośrodki. Na spotkaniu z ordynatorami wszystkich oddziałów ustalono wspólnie cykliczne spotkania, które
będą się odbywały 2 razy w miesiącu i na których będzie omawiana kwestia związana z funkcjonowaniem
kosztów na poszczególnych oddziałach i w ten sposób będzie można ocenić tą sytuację finansową
i na bieżąco ją monitorować. Jeżeli w trakcie tej oceny będą się pojawiały oddziały, które sobie nie radzą
będzie badana przyczyna ekonomiczna by temu wspólnie można było zaradzić.
Radny Andrzej Korfanty wyjaśnił, iż właśnie o taką odpowiedź chodziło, gdyż wielokrotnie na Komisji ds.
Społecznej toczyła się dyskusja na temat poprawy w zarządzaniu i budżetowaniu oddziałów, gdyż tylko tą
drogą można próbować poprawić byt tej jednostki.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn zaproponował, aby omówić założenia i wyniki audytu czyli
analizy organizacyjnej i finansowej wraz z koncepcją zmian i rozwoju dot. Szpitala Miejskiego w Piekarach
Śląskich. Następnie skrótowo omówić założenia Programu Ratujemy Polskie Szpitale i w ten sposób głosy
w dyskusji dotkną wszystkich problemów, które próbują w tej chwili przedstawić, gdyż jest to głównym celem
posiedzenia Komisji w dniu dzisiejszym.
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Radny Andrzej Skiba zwrócił się z zapytaniem do Pani Dyrektor, czy jako współautorka przeprowadzonego
audytu mogłaby się ustosunkować do uwag zawartych w piśmie związków zawodowych, ponieważ radni nie
otrzymali w tej sprawie żadnej odpowiedzi.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty wyjaśnił, iż audyt nie jest materiałem obligującym do jego
przestrzegania, czy też wdrażania tylko jest to materiał, który jako „Prezydent Miasta zleciłem i udostępniłem
do państwa wiedzy” aby można było mieć lepszy ogląd całej sytuacji. Zauważył, że na spotkaniu wspólnie
z Przewodniczącym Rady Miasta i Przewodniczącymi klubów Radnych uznano, że na bazie tej wiedzy
dostarczonej poprzez audyt należy pójść dalej. Natomiast opinia na temat bieżącej sytuacji szpitala wyraziła
Rada Społeczna.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn prosił radnych aby jednak podyskutować i wspólnie
zastanowić się nad stanem faktycznym szpitala, który obrazuje przedstawione opracowanie audytu
i zdobyta wiedza.
Radny Andrzej Korfanty stwierdził, że każdy radny z audytem się zapoznał lecz gdyby on tylko zawierał
ocenę sytuacji szpitala to pewnie nie budziłby tyle kontrowersji. Natomiast przedmiotowy audyt wyznaczył
pewne kierunki działań, między innymi: likwidacja oddziału chirurgicznego, czy ginekologiczno –
położniczego. Jednym z wersji jest utrzymanie 10 łóżek położniczych co jest nie możliwe ze względu na
brak obsady anestezjologicznej i brak oddziału ginekologii i patologii ciąży. Niemożliwe jest również
utrzymanie intensywnego nadzoru kardiologicznego z tego samego powodu. Ponadto zauważył, że od 2 lat
ktoś uporczywie próbował ten szpital coraz bardziej poprzez pewne działania doprowadzać do konfliktów
wewnątrz załogi szpitala, niszczyć jego dobre imię i można powiedzieć, że prawie się to udało. Natomiast
teraz trzeba wspólnie stanąć murem aby ten szpital z powrotem wrócił na drogę, która będzie służyła jego
rozwojowi. Ponadto stwierdził, iż w audycie jest założona forma dzierżawy, „czy państwo zastanawialiście
się nad inną formą przekształcenia szpitala”, gdyż uważa, że forma dzierżawy nie jest szczególnie dobrą
drogą przekształceń, bo czym różni się restrukturyzacja w szpitalu od restrukturyzacji lecznictwa otwartego,
gdzie pozwala się pracownikom zadecydować o tym jak mają pracować poradnie, wówczas gdy takiej
szansy nie daje się pracownikom Szpitala Miejskiego. Wyjaśnił, iż był przekonany, że droga, którą pójdzie
szpital w najbliższej przyszłości będzie drogą spółki pracowniczej, które będą tworzyły dane oddziały
i konsorcjum tych spółek będzie czuwać nad kontraktowaniem szpitala z NFZ – tem. Natomiast chciałby aby
Rada Miasta dała szansę pracownikom szpitala by mogli oni być zarządcami i decydentami własnego
miejsca pracy. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem do Prezydenta Miasta, czy taka możliwość
istnieje.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty poinformował, iż te słowa przyjmuje jako głos w dyskusji nad wyborem
przez Radę Miasta kierunku zmian. Uważa, że jest to jeden z możliwych wariantów przekształceń szpitala.
Jednakże, każdy taki wariant musi być dokładnie przeanalizowany od strony zarówno pozytywnej jak
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i negatywnej. Dzisiaj problemem jest płynność finansowa szpitala i dostosowanie tego szpitala do wymogu
w ciągu 3 lat, w związku tym trzeba podjąć konkretną decyzję.
Radny Andrzej Korfanty wyjaśnił, iż w projekcie tej uchwały intencyjnej znajduje się dzierżawa dla podmiotu
wyłonionego w przetargu publicznym.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn zauważył, że kiedy został przegłosowany porządek obrad
jednoznacznie poczuł się upoważniony do przedstawienia projektu uchwały intencyjnej, który został przyjęty
poprzez porozumienie na spotkaniu Przewodniczących Klubów Radnych, Prezydenta Miasta i jego osoby,
dlatego też chciałby aby wspólnie zastanowić się nad tym projektem, gdyż ostateczna wersja zapadnie
w poniedziałek i stąd pojawiła się kopia tego projektu uchwały na dzisiejszym posiedzeniu Komisji.
Radny Andrzej Korfanty zauważył, że jest to kontynuacja audytu, aby wydzierżawić szpital jednostce
zewnętrznej, która będzie te działania podejmowała.
Radny Andrzej Skiba zauważył, że nie dawno odbyła się Rada Społeczna w związku z tym, dlaczego jako
członek tejże Komisji nie zna treści uchwały Rady Społecznej.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn stwierdził, że uchwała, która została przyjęta na Radzie
Społecznej nie wpłynęła do Biura Rady a przedstawiony tekst został zaaprobowany na spotkaniu
przedstawicieli i jest projektem uchwały, która zostanie rozpatrzona.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty wyjaśnił, iż ta uchwała wpłynęła natomiast w środę wszyscy uczestnicy
spotkania kopię tejże uchwały również otrzymali.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, iż jest zdziwiony, że otrzymał propozycje projektu na początku pracy
komisji. Poinformował, iż rozumie, że odbywały się spotkania Prezydenta Miasta z przedstawicielami klubów
radnych, jednakże ideą powołania tejże komisji było aby właśnie ta komisja zajmowała się również prawami
zdrowia w mieście dlatego uważa, iż jest to niepoważne, że dostaje propozycje projektu na jednym z
ostatnich posiedzeń komisji zdrowia przed tak ważnym głosowaniem, które odbędzie się w najbliższy
czwartek. Ponadto zwrócił się do przedstawicieli związków zawodowych szpitala o wyrażenie opinii na temat
przekształceń, które mają zachodzić w szpitalu.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn stwierdził, iż determinacją do utworzenia tejże komisji
były słowa Pani Jolanty Luksa – Pydych – szpital nie z takich opresji wychodził, wychodził dzięki temu, że
ma załogę, która chce pracować i której warto pomóc. Ponadto zauważył, że jako Przewodniczący Rady
Miasta z drugiej strony ma jeszcze mieszkańców, którzy chcą mięć zapewnioną opiekę medyczną tu w
Piekarach Śląskich.
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Dyrektor ds. Medycznych – Pani Jolanta Luksa - Pydych poinformowała, że jeśli chodzi o audyt to swoje
stanowisko związki zawodowe wyraziły w piśmie skierowanym do Rady Miasta. Natomiast w kwestiach
organizacyjnych i wielu takich bolączek, które nie są związane z przemianami szpitala jako jednostki
publicznej w niepubliczną otrzymaliśmy szansę w osobie nowej Pani Dyrektor i w związku z tym jest szansa,
że te sprawy powoli będą wracały do normy. Jeśli chodzi o opinię w kwestii przekształceń to uważa, że nie
ma znaczenia, czy jako pracownika wynagradza mnie prywatny, czy państwowy przedsiębiorca.
Najważniejsze jest aby wszyscy pracownicy byli przyzwoicie wynagradzani i mieli dobrze zorganizowaną
pracę. Doktor Mórkowski jako jeden z współautorów audytu powiedział, że publiczny podmiot w służbie
zdrowia hamuje rozwój jednostki. Natomiast wątpliwości budzi kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
między innymi: wycena punktu, koszyk świadczeń socjalnych, czy wycena procedury medycznej. Jeżeli na
dzień dzisiejszy szpital pracując pełną parą i realizując kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia
się zadłuża to, jakie działania związane z tym, że zostanie przekształcony w jednostkę niepubliczną
spowodują przy tym samym kontrakcie, że się zbilansujemy.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn wyjaśnił, iż właśnie takich pytań i odpowiedzi oczekuje
czyli przychody, wysokość wynagrodzenia, realizacja programu naprawczego, pozyskiwanie środków, czy
wysokość zadłużenia. Następnie poinformował, że materiały dot. Programu Ratujemy Polskie Szpitale
zostały wysłane wszystkim radnym. Program oferuje jednostkom samorządu terytorialnego skuteczną
pomoc w restrukturyzacji organizacyjno prawnej Zakładów Opieki Zdrowotnej. Celem tego programu jest
przede wszystkim wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, które dążą do poprawienia efektywności,
rozwoju, wzrostu konkurencyjności. W głównej mierze sprowadza się to do przekształceń własnościowych i
do pomocy w realizacji części zobowiązań finansowych, które maja być przejęte przez jednostki samorządu
terytorialnego. Korzyści, które wynikają z tego programu to nadzór właścicielski, inny sposób zarządzania,
przejrzysta gospodarka finansowa, możliwość skorzystania z przepisów w postępowaniu naprawczym w
przypadku niewypłacalności spółki. Podstawa dojścia do tego programu jest przekształcenie z SP ZOZ w
NZOZ.
Radny Andrzej Korfanty zauważył, że nie zgadza się z tą opinią, gdyż Pani Dyrektor poinformowała, że
trzeba się zapoznać z analizą kosztów i musimy być świadomi gdzie te pieniądze uciekają a gdzie je
możemy pozyskać. Obecna sytuacja szpitala wynika z złego zarządzania szpitalem oraz poszczególnych
oddziałów, w złej gospodarce finansowej. Natomiast co do programu to gdyby rząd chciał zagwarantować te
zmiany powinien w pierwszej kolejności przysłać pieniądze do samorządów, które chcą taki program
realizować. Stwierdził, iż w tej sprawie nie należy podejmować szybkich decyzji należy zorganizować
wspólny panel dyskusyjny aby podjąć właściwą decyzję co do przyszłości szpitala.
Radny Jacek Mazur w nawiązaniu do pisma związków zawodowych szpitala zwrócił się z zapytaniem co
będzie jeżeli nie wzrośnie wycena punktu, koszyka świadczeń socjalnych, czy wyceny procedury
medycznej, czy nowo utworzony podmiot da sobie z tym radę.
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Prezydent Miasta Stanisław Korfanty wyjaśnił, iż są to decyzje polityczne dot. organizacji systemu ochrony
zdrowia w Polsce, to nie jest właściwość Rady Miasta, czy Prezydenta Miasta, jak będą finansowane
świadczenia zdrowotne, czy będzie to NFZ, czy będą to inne podmioty konkurujące na rynku ubezpieczeń
zdrowotnych. Poinformował, że decyzje należy podjąć a zwłoka pogarsza sytuację. W jakiej formie będzie
funkcjonował szpital zależy od konkretnego programu mającego mocne podwaliny finansowe. Zakładając,
że Rada Miasta wybierze kierunek dzierżawy to, to jest co najmniej kilka miesięcy pracy i wyłonienia
potencjalnego podmiotu a każdy miesiąc to jest około 300 tys. straty.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn poinformował, że Program Ratujemy Polskie Szpitale
sprowadza się do przejęcia długu przez samorządy terytorialne. Deklaracja strony rządowej o pokryciu
części zadłużenia jednoznacznie pozwala pozostałym wierzycielom i dłużnikom kierować swoje
oczekiwania.
Radny Andrzej Korfanty zauważył, że jeżeli czytamy w audycie działania Rady Miasta jak i Prezydenta, czy
przed wszystkim załogi doprowadziły do tego, że szpitala nadal istnieje bo jest zapisane, że gdyby
przekształcenia zostały dokonane kilka miesięcy temu to szpitala działający jako spółka zostałby
zlikwidowany zgodnie z prawem spółek handlowych, dlatego te zagrożenia dot. ogrzewania, leków, środków
czystości, czy pracowników dotyczyć będą zarówno SP ZOZ jak i NZOZ. Natomiast różnica wynika z tego,
że nie ma możliwości zlikwidowania SP ZOZ – u. W tym przypadku miasto pokrywa całe zadłużenie
szpitala. Natomiast należy wspólnie wypracować taki model postępowania aby nowo powstała spółka
istniała.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn wyjaśnił, że SP ZOZ także może zostać zlikwidowany
jeżeli wynik finansowy jest ujemny.
Radny Andrzej Korfanty stwierdził, że SP ZOZ może zostać zlikwidowany tylko w tym przypadku woli Rady
Miasta. Natomiast NZOZ bez woli Rady Miasta.
Radny Marek Szewczyk zauważył, iż zwrócił się z zapytaniem do przedstawicieli związków zawodowych
szpitala, którym nie udzielono głosu.
Pani Bernadeta Witkowska – Przewodnicząca Zarządu Międzyzakładowego OZZPIP w Piekarach Śląskich
zauważyła, że główna przyczyną niepokoju jest sytuacja finansowa szpitala przyszłej spółki, czy przyszłego
zakłady, który będzie funkcjonał w formie wydzierżawienia pewnemu podmiotowi. Ponadto wszyscy zdają
sobie z sprawę z faktu, iż jeżeli jednostka się zadłuża w obecnej strukturze organizacyjnej to bez zmian
nadal się będzie zadłużała. Ciągle rosną obawy o działalność szpitala, miejsca pracy oraz o wynagrodzenia
pracowników w zakładzie, który zostanie przekształcony.
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Pani Teresa Balwierz - Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w Piekarach Śląskich stwierdziła, iż cały czas
istnieje obawa, gdyż oddział chirurgii nie spełnia wymagań nie wiadomo, czy do roku 2012 szpital zdąży się
do nich dostosować.
Radny Marek Szewczyk uważał, że Komisja ds. Zdrowia powstała po to, ażeby pomóc w wypracowaniu celu
przekształceń szpitala miejskiego, gdyż nie wyobraża sobie sytuacji aby na sesji Rady Miasta pojawił się
projekt uchwały dot. perspektyw działalności szpitala miejskiego bez opinii tej komisji. Ze strony związków
zawodowych szpitala nie otrzymaliśmy opinii, czy szpital powinien działać nadal jako SP ZOZ, czy NZOZ.
Ponadto zauważył, że nie znamy również wizji działania w ramach SP ZOZ – u , czy NZOZ – u ze strony
Pani dyrektor co mogłoby pomóc komisji podjęciu dalszych decyzji.
Radny Andrzej Skiba wyjaśnił, że doświadczenie wskazuje, iż działalność niepublicznych zakładów jest
formą o wiele bardziej praktyczniejszą, czy też ekonomiczną. Zastanawiając się nad pytaniem, czy
przekształcić jednostkę z SP ZOZ w NZOZ to trzeba się zastanowić nad formą tego przekształcenia, jaka
miałaby to być spółka. Jeśli chodzi o formę dzierżawy można zauważyć, iż radni nie maja żadnego
doświadczenia o takiej formie funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej. Ponadto żadna ze spółek nie daje
gwarancji aby status szpitala miejskiego został zachowany dlatego trzeba walczyć o taką formę
przekształceń, która utrzyma dotychczasową strukturę działalności.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn poinformował, że kontrakt, który zostanie zawarty na
najbliższe 3 lata powinien zapewnić finansowanie a zakres działalności szpitala był co najmniej taki jak na
chwilę obecną obowiązuje lub poszerzony. Stwierdził, iż biorąc pod uwagę wszystkie warianty przekształceń
jest przekonany co do kierunku dzierżawy, gdyż jest to forma, która zgodnie z tendencjami krajowymi dot.
działalności w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej, pojawiają się korzyści w działalności samorządowej,
gdyż istnieje możliwość redukcji długu, który na chwilę obecną ciągle rośnie. Ponadto dałaby możliwość
wprowadzenie programu dostosowawczego czyli zakres, zachowanie praw pracowniczych. Jedyny problem,
który nie został rozwiązany dot. oferenta.
Radny Andrzej Korfanty zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczący Komisji dlaczego podobnego zdania
nie przedstawił podczas gdy dokonywaliśmy zmiany w lecznictwie otwartym, ponieważ łatwiej jest wyłonić
dzierżawcę na sieć przychodni niż na szpital.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn wyjaśnił, iż gdyby projekt uchwał byłby propozycją
autorską to byłaby podpisana przez jego osobę. Natomiast jest to wersja uzgodniona przez grupę radnych.
Radny Andrzej Korfanty zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczący Komisji dlaczego chce podjąć 2 rożne
decyzje dot. tego samego problemu.
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Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn wyjaśnił, że gdyby poziom wiedzy przy podejmowaniu
poprzedniej uchwały był taki jak w tej chwili optowałby również za dzierżawą, która pozwoliłaby zmniejszyć
zadłużenie.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty stwierdził, iż jeśli chodzi o przekształcenie przychodni to dokonało się
tego poprzez uchwały Rady Miasta. Ponadto na chwilę obecną nie ma ostatecznej decyzji co do szpitala,
nie ma żadnej uchwały wiążącej a tym bardziej ograniczeń ze strony pracowników szpitala. Kierunek jest
jeden należy pozyskiwać przychody i starać się minimalizować koszty poprzez dodatkowe świadczenia
zdrowotne. Ponadto samorząd podpisując umowę z dzierżawcą określa pewne warunki z których
dzierżawca musi się wywiązać pod rygorem kary finansowej.
Radny Andrzej Korfanty wyjaśnił, iż jego obawy budzi propozycja dużego czynszu dzierżawnego. Ponadto
jeśli chodzi warunki umowy to obawia się również tego, że pewnemu podmiotowi będzie się bardziej
opłacało zerwanie umowy pod rygorem kary finansowej niż prowadzić dalej nie bilansującą się działalność.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się z zapytaniem do Prezydenta Miasta z e względu na nieobecność Pani
dyrektor, jakie są obecne przychody szpitala w chwili obecnej z kontraktu oraz innych usług. Ponadto, czy
Pani dyrektor widzi w obecnej strukturze SP ZOZ – u możliwość zwiększenia przychodów oraz jakie byłyby
wydatki, czy koszty gdyby szpital działał w strukturze NZOZ.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty poinformował, iż jak tylko wpłynie sprawozdanie finansowe szpitala za
ubiegły miesiąc to zostanie przekazane radnemu do zapoznania się z strukturą kosztów za miesiąc styczeń
2009 roku. Jeśli chodzi o przychody można zwiększyć te świadczenia, które są nielimitowane czyli np.
porody aby pacjentki nie przechodziły rodzić do szpitali miast ościennych.
Radny Marek Szewczyk wyjaśnił, iż równie ważnym problemem jest to, że można pacjentów leczyć taniej,
szybciej i bardziej efektywnie i wtedy koszt szpitala jest mniejszy, ponieważ suma jaką otrzymamy z
Narodowego Funduszu Zdrowia zostaje taka sama.
Prezydent Miasta Stanisław Korfanty poinformował, iż z wypowiedzi radnego można wnioskować, że do tej
pory leczono drożej a można było taniej, przecież za leczenie oddziału odpowiada ordynator, który kieruje
konkretnym oddziałem.
Radny Andrzej Skiba wyjaśnił, że za funkcje, czy nadzór finansowy przed wszystkim odpowiada dyrektor
szpitala. Istnieje sposób zmniejszenia kosztów pracy funkcjonowania poszczególnych oddziałów kiedy
rzeczywiście daje się w ręce ordynatora pewne narzędzia czyli jest to sposób budżetowania oddziałem.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn wyjaśnił, że w ramach SP ZOZ istnieją jeszcze inne
podmioty stąd koncepcja przekształceń sprowadza się do przekształcenia szpitala i pozostawienia w formie
NZOZ – u pozostałych podmiotów po to aby od razu nie stanąć przed potrzebą spłaty całego długu.
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Następnie Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn ogłosił 5 - minutową przerwę o obradach.
Po wznowieniu obrad.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn zaproponował zarekomendowanie lub zaopiniowanie
projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta w kwestii określenia kierunku perspektywicznej
działalności Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. Projekt uchwały został przygotowany w 2 wersjach tj.
jedna przez Prezydenta Miasta. Natomiast druga Przez Przewodniczącego Rady Miasta. W związku z czym
prosił radnych o zgłaszanie uwag do w/w projektów.
Ww. projekty uchwał stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu.
Radny Andrzej Korfanty zgłosił chęć członkostwa w Komisji ds. Zdrowia.
Następnie radny Andrzej Korfanty zwrócił się z zapytaniem, czy komisja powinna rekomendować ten
projekt, czy należy zgłosić odpowiedni kierunek czyli komisja rekomenduje pójścia w kierunku utworzenia
NZOZ – u. Ponadto stwierdził, iż nie zgadza się z § 2, który mówi: Rada Miasta opowiada się za wariantem
wydzierżawienia szpitala.
Radny Marek Szewczyk wyjaśnił, iż projekt przygotowany przez Przewodniczącego Komisji jest projektem
poprawnym, gdyż jest to uchwała intencyjna, która jeszcze o niczym nie przesądza. Jednym zastrzeżeniem
jest § 2 w związku z czym zgłosił wniosek o jego wykreślenie.
Radny Andrzej Korfanty zgodził się z stanowiskiem radnego Marka Szewczyka. Ponadto zaproponował aby
w tym § znalazł się zapis – pracownicy obecnie funkcjonującego SP ZOZ - będą mieli pierwszeństwo
uczestniczenia w dzierżawie.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie zapisu w §
2.
Wniosek został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie (4 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 1 głos
wstrzymujący).
Radny Marek Szewczyk stwierdził, iż nie należy w treść tego projektu dopisywać słów o preferencyjnych
warunkach przekazania szpitala , gdyż na sposoby przekształcenia szpitala przyjdzie czas.
Radny Andrzej Skiba zaproponował dodanie § -że każda umowa zawarta pomiędzy nowo powstałym NZOZ
– em a podmiotem nim zarządzającym powinna być artykułowaną treścią uchwały Rady Miasta.
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Radny Marek Szewczyk wyjaśnił, że w § 3 ostatni akapit wyraźnie określa – warunki dzierżawy oraz
wymagania przetargowe określone zostaną odrębna uchwałą Rady Miasta, można ewentualnie dopisać
dalszą część.
Pani Jadwiga Musialik – Kierownik Biura ds. Zdrowia i Spraw Społecznych przypomniała, że przy uchwale z
czerwca ubiegłego roku, która była uchwałą likwidacyjną i warunki umowy już były w niej zawarte. Natomiast
szczegółowy projekt uchwały do tych podmiotów, które zostały wyłonione do ewentualnego przejęcia zostały
rozesłane do konsultacji. Państwo jako radni zapisów szczegółowych uchwały nie podejmowali.
Radny Marek Szewczyk zauważył, że ta uchwała intencyjna przygotowane przez Przewodniczącego Komisji
jest dość poprawna
Radny Andrzej Korfanty zauważył, iż § 1 myślnik 2, który brzmi: przez wyłonienie w trybie przetargu
publicznego podmiotu, nie do końca określa zasady.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn poinformował, że jedno wskazanie to powołanie gminnej
spółki prawa handlowego, która zorganizuje NZOZ w celu dalszego prowadzenia szpitala lub poprzez
wyłonienie w trybie przetargu publicznego podmiotu, który zainteresowany będzie wydzierżawieniem do
Miasta budynków szpitala.
Radny Andrzej Korfanty zauważył, że przetarg publiczny jest jasno określony i nie ma znaczenia, czy będzie
to grupa pracowników, czy ktoś inny wszyscy mają te same prawa.
Radny Andrzej Skiba zaproponował w § 1 dopisać myślnik o treści: przewiduje się również preferencyjne
formy zbycia podmiotu.
Radny Andrzej Korfanty zauważył, że chodzi tu o spółkę pracowniczą.
Radny Marek Szewczyk wyjaśnił, że ten zapis może zostać zakwestionowany. Natomiast § 4 określa, że:
Rada Miasta akceptuje, jako wariant alternatywny, możliwość dalszego funkcjonowania Szpitala Miejskiego
w Piekarach Śląskich formie publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Ponadto jeżeli są 2 warianty i jeżeli
żaden z nich nie zostanie przyjęty zostanie Szpitala Miejski jako publiczny zakład opieki zdrowotnej i można
go przekształcić w spółkę pracowniczą.
Radny Andrzej Korfanty zauważył, ze chodzi o uprzywilejowanie pracowników.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, ze w § 3 jest zapis, który mówi, że : warunki dzierżawy i wymagania
przetargowe określone zostaną odrębna uchwałą Rady Miasta i wtedy możemy zadecydować o warunkach
przetargu.
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Radny Andrzej Skiba zaproponował w § 1 jako 3 myślnik zapisać słowa: przewiduje się również inne formy
zbycia podmiotu lub tez dzierżawy.
Radny Andrzej Korfanty zauważył, że można to zapisać w formie prywatyzacji pracowniczej w trybie bez
przetargowym.
Następnie Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn ogłosił 5 - minutową przerwę o obradach.
Po wznowieniu obrad.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn przedstawił propozycję zapisu w § 2

- kontynuacje

udzielania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez likwidowane przychodnie w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej powierzyć niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej utworzonym przez pracowników
Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich lub nie publicznym zakładom opieki zdrowotnej wybranym w
ofercie publicznej.
Radny Andrzej Korfanty zaproponował aby zamiast 2 myślnika w § 1 zapisać całość.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn przyjmuje się, że w obecnym stanie prawnym
doprowadzenie do funkcjonowania Szpitala w formie NZOZ – u możliwe jest poprzez 2 warianty
przekształceń najpowszechniej spotykanych w samorządach:
- założenie (powołanie, stworzenie) gminnej spółki prawa handlowego, która zorganizuje NZOZ w celu
dalszego prowadzenia Szpitala
lub
- kontynuacje udzielania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez likwidowane przychodnie w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej powierzyć niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej utworzonym przez
pracowników Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich lub nie publicznym zakładom opieki zdrowotnej
wybranym w ofercie publicznej.
Radny Andrzej Skiba stwierdził, że audytorom lub osobom, które wyraziły wolę przekształceń czyli szefowie
klubu, którzy uzgodnili wspólnie pewne stanowisko, dominującym trendem było stanowisko dzierżawy.
Radny Andrzej Korfanty zaproponował aby w § 1myślniku 2 zapisać słowa: przez dalszą kontynuację
świadczeń zdrowotnych poprzez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzone przez pracowników
Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej wybrane w ofercie
publicznej.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn zaproponował zapis następujący:
Rada Miasta akceptuje rekomendację Rady Społecznej dotyczącą przekształceń Szpitala Miejskiego z
SPZOZ w NZOZ., jako powszechnej formy organizacyjnej zakładów opieki zdrowotnej, która sprawdza się
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na rynku świadczeń medycznych nie tylko w zakresie podstawowej opieki medycznej, specjalistki ale także
obejmuje funkcjonowanie dużej liczby szpitali w Polsce.
Przyjmuje się, że:
w obecnym stanie prawnym doprowadzenie do funkcjonowania Szpitala w formie NZOZ - u możliwe jest
poprzez trzy warianty przekształceń najpowszechniej spotykane w samorządach:
- założenie (powołanie, stworzenie) gminnej spółki prawa handlowego, która zorganizuje NZOZ w celu
dalszego prowadzenia Szpitala
lub
- przez dalszą kontynuację udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez NZOZ utworzony przez
pracowników Szpitala Miejskiego.
Radny Marek Szewczyk zaproponował aby przyjąć treść uchwały w formie nie zmienionej lub przyjęcie
konkretnej poprawki.
Radny Andrzej Korfanty zaproponował aby dopisać do tego § myślnik o treści: utworzenie spółki
pracowniczej przesz pracowników Szpitala Miejskiego i wyłonienie innego podmiotu w trybie przetargu
publicznego.
Radny Marek Szewczyk wyjaśnił, iż treść tego § będzie następująca:
Przyjmuje się, że:
w obecnym stanie prawnym doprowadzenie do funkcjonowania Szpitala w formie NZOZ - u możliwe jest
poprzez trzy warianty przekształceń najpowszechniej spotykane w samorządach:
- założenie (powołanie, stworzenie) gminnej spółki prawa handlowego, która zorganizuje NZOZ w celu
dalszego prowadzenia Szpitala
lub
- utworzenie spółki pracowniczej przez pracowników Szpitala Miejskiego
albo
- przez wyłonienie w trybie przetargu publicznego podmiotu, który zainteresowany będzie wydzierżawieniem
od Miasta budynków szpitala oraz aparatury (sprzętu medycznego).
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn przedstawił zaproponował aby:
w obecnym stanie prawnym doprowadzenie do funkcjonowania Szpitala w formie NZOZ - u możliwe jest
poprzez następujące warianty przekształceń najpowszechniej spotykane w samorządach.
Radny Marek Szewczyk przedstawił treść § w formie następującej:
Przyjmuje się, że:
w obecnym stanie prawnym doprowadzenie do funkcjonowania Szpitala w formie NZOZ - u możliwe jest
poprzez następujące warianty przekształceń najpowszechniej spotykane w samorządach:
- założenie (powołanie, stworzenie) gminnej spółki prawa handlowego, która zorganizuje NZOZ w celu
dalszego prowadzenia Szpitala
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lub
- utworzenie spółki pracowniczej przez pracowników zakładu
albo
- przez wyłonienie w trybie przetargu publicznego podmiotu, który zainteresowany będzie wydzierżawieniem
od Miasta budynków szpitala oraz aparatury (sprzętu medycznego).
Pan Ireneusz Dzięcioł – Skarbnik Miasta zaproponował aby w 3 myślniku zastąpić słowa: budynków szpitala
oraz aparatury (sprzętu medycznego) jako majątek trwały oraz składnika majątku ruchomego.
Radny Marek Szewczyk przedstawił treść myślnika 3:
- przez wyłonienie w trybie przetargu publicznego podmiotu, który zainteresowany będzie wydzierżawieniem
od Miasta składników majątku trwałego i ruchomego.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn zaproponował aby dodać § 5 o brzmieniu:
wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta i Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie
oraz w następny § o treści: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ponadto poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały po uwzględnieniu poprawek nałożonych na
dzisiejszym posiedzeniu Komisji.
Projekt uchwały został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie (4 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 0
głosów wstrzymujących).
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
2. Omówienie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia zadań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
pn. „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich oraz zmiany w Statucie, omówiła pani Jadwiga Musialik –
Kierownik Biura ds. Zdrowia i Spraw Społecznych.
Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia zadań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
pn. „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich oraz zmiany w Statucie, został przez Komisję zaopiniowany
pozytywnie (4 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących).
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie wykreślenia ze Statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pn. „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich zlikwidowanych jednostek organizacyjnych,
których świadczenia zdrowotne zostaną przyjęte przez inne podmioty, omówiła pani Jadwiga Musialik
– Kierownik Biura ds. Zdrowia i Spraw Społecznych.
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Projekt uchwały w sprawie wykreślenia ze Statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pn. „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich zlikwidowanych jednostek organizacyjnych,
których świadczenia zdrowotne zostaną przyjęte przez inne podmioty, został przez Komisję
zaopiniowany pozytywnie (4 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących).
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia łóżek intensywnego nadzoru medycznego w samodzielnym
zakładzie opieki zdrowotnej pn. „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich oraz zmian w Statucie,
omówiła pani Jadwiga Musialik – Kierownik Biura ds. Zdrowia i Spraw Społecznych.
Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia łóżek intensywnego nadzoru medycznego w samodzielnym
zakładzie opieki zdrowotnej pn. „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich oraz zmian w Statucie, został
przez Komisję zaopiniowany pozytywnie (4 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących).
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia komórki organizacyjnej pn. „Szkoła Rodzenia” i dokonania
zmian w Statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Szpital Miejski”
w Piekarach Śląskich, omówiła pani Jadwiga Musialik – Kierownik Biura ds. Zdrowia i Spraw Społecznych.
Uwagi radnych do powyższego projektu uchwały.
Radny Andrzej Skiba wyjaśnił, iż jako kierownik szkoły rodzenia na ostatnim spotkaniu z Panią Dyrektor
został poinformowany aby szkoła rodzenia znajdowała się przy oddziale położniczym. Jeżeli zamierzamy
rozłączyć te 2 podmioty to, czy zasadne jest wprowadzanie tego podmiotu do SP ZOZ – u, czy w przyszłości
do powstałego NZOZ –u.
Pani Jadwiga Musialik – Kierownik Biura ds. Zdrowia i Spraw Społecznych wyjaśniła, iż na dzień dzisiejszy
nie ma szkoły rodzenia zmieszczonej w statucie, jednakże jest przez nas finansowana. Program cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród mieszkanek naszego miasta, więc zawieszenie jej działalności byłoby
niestosowane.
Radny Andrzej Skiba stwierdził, iż można zmienić zapis w tej uchwale polegający na: Szpital Miejski ul.
Szpitalna 11.
Pani Jadwiga Musialik – Kierownik Biura ds. Zdrowia i Spraw Społecznych wyjaśniła, iż zgodnie z pismem
byłego Dyrektora Szpitala – Pana Michała Ekkerta szkoła rodzenia znajduje się przy ul. Piłsudskiego 5.
Ponadto umowa dotacji zawarta ze szpitalem określa taki sam zapis.
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Do treści przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli dodatkowych uwag.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia komórki organizacyjnej pn. „Szkoła Rodzenia” i dokonania
zmian w Statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Szpital Miejski”
w Piekarach Śląskich, został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie (4 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych,
0 głosów wstrzymujących).
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, omówił pan Maciej Gazda – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Uwagi radnych do powyższego projektu uchwały.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się z zapytaniem, jakie zostały dokonane zmiany w rozdziale tych środków
w stosunku do podziału jaki został dokonany w ubiegłym roku poza kwotami pieniędzy. Ponadto zwrócił się
o wyjaśnienie, gdyż do tej pory wnioski były rozpatrywane według kolejności zgłoszenia, czy dalej tak są
rozpatrywane.
Pan Maciej Gazda – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wyjaśnił, że są określone zasady, które
zostały przesłane.
Radny Marek Szewczyk poinformował, że było to jedynie rozporządzenie. Natomiast zwrócił się z
zapytaniem, co zamierza się zmienić przy przyznawaniu środków w 2009 roku w stosunku do roku 2008.
Pan Maciej Gazda – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wyjaśnił, iż są przyjęte określone
zasady według, których nie jest brana kolejność.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się z zapytaniem, czy w zeszłym roku również kierowano się tymi zasadami.
Pan Maciej Gazda – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wyjaśnił, iż w zeszłym roku
obowiązywała kolejność zgłoszeń.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się z zapytaniem, od kiedy te zasady obowiązują.
Pan Maciej Gazda – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wyjaśnił, że te środki przyznane w
2009 roku były rozdzielane według tych zasad.
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Radny Marek Szewczyk zwrócił się z zapytaniem, w którym roku to rozporządzenie zostało wydane.
Pan Maciej Gazda – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wyjaśnił, iż to nie jest rozporządzenie
tylko zasady opracowane przez jego osobę.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, iż prosił już wielokrotnie o przesłanie planu pracy oraz o spotkanie w celu
wyjaśnienia, jakie są zamierzenia w kierowanym przez siebie ośrodku. Niestety w chwili kiedy trzeba podjąć
uchwałę sprawie przyznania tychże środków to dopiero jest możliwość podjęcia dyskusji.
Pan Maciej Gazda – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wyjaśnił, iż pismo zostało wysłane w
miesiącu listopadzie ubiegłego roku do radnego Marka Szewczyka oraz do radnego Aleksandra Kępskiego,
w którym wyraził chęć spotkania w celu omówienia tychże spraw.
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn zwrócił się z zapytaniem, jaki jest sposób
dokumentowania tych środków, które zostają udzielane na rzecz podmiotów realizujących świadczenia,
gdyż chodzi o sprawę pana Ryszarda Jóźwiaka dot. zakupu aparatów słuchowych, który wnosi zastrzeżenia
w przedmiotowej sprawie.
Pani – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wyjaśniła, iż podstawą otrzymania
dofinansowania jest złożenie wniosku, ponieważ zasady zostały opracowane, następnie zbiera się komisja
podczas, której są opiniowane te wnioski i następnie jest wybierane gro osób, które powinny w pierwszej
kolejności otrzymać takie dofinansowanie. Ze względu na fakt, że ilość tych środków z roku na rok jest
mniejsza nie da się wszystkich tych wniosków dofinansować.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się o przygotowanie informacji na najbliższe posiedzenie komisji ds.
Społecznych, ile zostało w ubiegłym roku zrealizowanych wniosków dot. aparatów słuchowych oraz jak jest
to kwota.
Do treści przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli dodatkowych uwag.
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie (2 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 2
głosy wstrzymujące).
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
4. Rozpatrzenie bieżącej korespondencji.
W dniu dzisiejszym efektem obrad komisji jest deklaracja złożona przez radnego Andrzej Korfantego dot.
zgłoszenia chęci uczestniczenia w pracach komisji ds. Zdrowia.
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Ww. deklaracja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
W związku z powyższym poddał pod głosowanie uchwałę Komisji ds. Zdrowia w sprawie zmian w składzie
osobowym Komisji ds. Zdrowia Rady Miasta w Piekarach Śląskich. O treści: Komisja ds. Zdrowia uchwala
powołać radnego Andrzeja Korfantego do składu osobowego Komisji ds. Zdrowia Rady Miasta w Piekarach
Śląskich.
Projekt uchwały został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie (3 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 1 głos
wstrzymujący).
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący

Komisji

radny

Krzysztof

Seweryn

przedstawił

członkom

Komisji

następującą

korespondencję:
1. Pismo nr ZD 0719/7 z dnia 11 lutego 2009 r. „Medycznego Centrum Urologii” w Katowicach dot.
rozpoczęcia przygotowania budowy nowego szpitala specjalistycznego w mieście Piekary Śląskie – Komisja
przyjęła do wiadomości bez wyrażenia stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
2. Pismo z dnia 23 stycznia 2009 r. NZOZ „Multi-Med1”, NZOZ „Piątka”, NZOZ „Dąbrówka”, NZOZ „Moja
Poradnia” dot. umożliwienia dalszego nieprzerwanego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w budynkach
gminy Piekary Śląskie, w którym wcześniej prowadził działalność SP ZOZ Szpital Miejski w Piekarach
Śląskich.
Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Uwagi radnych do przedstawionej treści korespondencji.
Radny Andrzej Skiba wyjaśnił, iż umowy podpisane przez podmioty zostały zawarte na 3 lata, działalność
tychże

podmiotów

związana

jest

z

zmieniającymi

się

warunkami:

szczególnie

z

programem

dostosowawczym i zmieniającymi się warunkami konkurencji oraz ponoszeniem dużych wydatków
finansowych. Mając poczucie niepewności zainwestowanych środków finansowych, które mogą zostać
przejęte przez organ dzierżawiący należy zrozumieć sensowność ich prośby, aby przesunąć czas okresu
bezpieczeństwa dzierżawy tychże podmiotów.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Seweryn zaproponował aby przesunąć podjęcie decyzji na następne
posiedzenie Komisji, gdzie poinformuje się podmioty, że Komisja zwróciła się o wyrażenie opinii Komisji
Budżetowo-Gospodarczej łącznie z następstwem skutków finansowych i prawnych.
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Radni nie wnieśli dalszych uwag do przedstawionej treści korespondencji.
3. Pismo nr L.dz.219/01/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. Krajowej Rady Diagnostyków Laboratoryjnych dot.
postępowania o udzielanie zamówień publicznych na świadczenia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej –
Komisja podjęła decyzje o wyrażeniu opinii na następnym posiedzeniu Komisji ds. Zdrowia.
Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
4. Pismo z dnia 10 lutego 2009 r. Państwa W. P. Mocigemba zamieszkałych w Piekarach Śląskich dot.
żądania zaniechania prawa własności przez właściciela lokalu mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej – Curie w
Piekarach Śląskich, którym jest gmina – Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
5. Pismo z dnia 10 lutego 2009 r. Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich dot. aktualnej sytuacji stanu
Szpitala w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
6. Pismo nr SO/IV/5024/3/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. Wicewojewody Śląskiego w Katowicach w sprawie
pomocy finansowej dla gmin, które zadecydują się zaprosić repatriantów - Komisja przyjęła pismo do
wiadomości.
Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
7. Pismo z dnia 9 stycznia 2009 r. Organizacji Terenowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w
Piekarach Śląskich dot. wyceny punktu w I kwartale 2009 r. - Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ponadto Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia Krzysztof Seweryn zwrócił się wypracowanie wspólnego
stanowiska dot. uregulowania problemu zapoznawania się z pocztą przychodzącą, gdyż niektóre pisma
zalegają i nie są pobierane przez radnych.
Radny Andrzej Skiba wyjaśnił, iż jest instytucja Straży Miejskiej, która mogłaby rozwozić pisma w
wyznaczone wcześniej miejsca i wtedy radni mogli się z tą korespondencją na bieżąco zapoznawać.
Radny Marek Szewczyk zaproponował aby zamontować skrzynki pocztowe dla radnych w Biurze Rady
Miasta.
Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia Krzysztof Seweryn poinformował, iż dobrym rozwiązaniem byłoby
skanowanie wszystkich pism przychodzących i rozsyłanie droga elektroniczną na adres e-mail.
Radny Marek Szewczyk zabronował aby zastanowić się nad tym problemem i podjąć decyzję na następnym
posiedzeniu Komisji.
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Radny Andrzej Skiba zwrócił się zapytaniem, gdyż na dzisiejszym spotkaniu został wypracowany projekt
uchwały intencyjnej w związku z tym jaki dalszy obieg tego dokumentu.
Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia Krzysztof Seweryn poinformował, iż to stanowisko zostanie
przedstawione Prezydentowi Miasta oraz Przewodniczącym Klubów Radnych oraz na posiedzeniach
Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji ds. Społecznych.
Ponadto radny Andrzej Skiba zwrócił się zapytaniem, czy z tym stanowiskiem zostaną zapoznani również
wszyscy radni.
Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia Krzysztof Seweryn wyjaśnił, iż to stanowisko zostanie przekazane
wszystkim radnym.
Na tym wyczerpano porządek Komisji ds. Zdrowia.

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