PROTOKÓŁ NR 7/09
z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia
w dniu 20 maja 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. Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 21 kwietnia 2009 r.
3. Analiza bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej SP ZOZ pn. Szpital Miejski.
4. Sprawozdanie z realizacji priorytetów „Strategia Rozwoju Miasta do roku 2015” za rok
2008.
5. Omówienie projektów uchwał tematycznie związanych z zakresem działalności Komisji.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne głosy i wnioski.
Porządek obrad został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie (5 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych,
0 głosów wstrzymujących).
Ad.2.
Przyjęcie protokołu z dnia 21 kwietnia 2009 r.
Protokół został przyjęty (3 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 2 głosy wstrzymujące).
Ad.3.
Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich omówiła szczegółowo
poszczególne oddziały szpitala. Wyjaśniła, że ordynatorzy próbują ograniczyć koszty na swoich
oddziałach prowadząc analizy statystyczne kosztów. Generalnie w oddziałach zwiększyła się liczba
osób hospitalizowanych, natomiast skrócił się pobyt. Ponadto w kwestii wykonania kontraktu
za I kwartał 2009 roku stwierdziła, że w zakresie lecznictwa szpitalnego Narodowy Fundusz Zdrowia
powinien wypłacić kwotę w wysokości 2.909.624,40 zł, a wypłacił kwotę w wysokości 2.778.707, 40 zł.
Wyjaśniła również, że istnieje duża rozbieżność między punktami wykonanymi, a zaakceptowanymi
przez NFZ. Mogą być tego różne przyczyny m.in. stare oprogramowanie komputerowe do rozliczeń
z NFZ - firmy GAWOS. Dlatego też należałoby wprowadzić nowy program CAM SOFT, który jest
o wiele skuteczniejszy, ponieważ wprowadza dane natychmiast. Ponadto wyjaśniła, że wyniki
ratownictwa medycznego są bardzo dobre, opłacane ryczałtem od stycznia do marca. Przychód korekt
wyniósł 508.680,00 zł. W kwestii nad wykonań, po rozliczeniu 3 miesięcy okazało się, że jest
11.284,40 pkt., a powinno być 575.504,04 pkt. W kwestii organizacyjnej podkreśliła, że od dnia 30
kwietnia 2009 roku zatrudnionych osób było 34 co stanowiło 318 etatów rozliczeniowych. Porównując
do pozostałych miesięcy stwierdziła, że zatrudnienie spadło. Ponadto poinformowała,
że przygotowywany jest przetarg na kuchnię oraz funkcję utrzymania czystości, która będzie
przygotowana w czerwcu.
Radny Andrzej Korfanty stwierdził, iż z uzyskanych informacji wynika, że wynagrodzenia stanowią
około 60%, natomiast były dyrektor zapewniał, że jest to około 85%. W kwestii nad wykonania można
stwierdzić, że powiększa się szpitalna dziura budżetowa.
Ponadto biorąc pod uwagę fakt, iż w N ZOZ – ach jest limitowanie pacjentów, zwrócił
się z zapytaniem, czy SP ZOZ może prowadzić limitowanie pacjentów.
Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich odpowiedziała, że muszą
przyjąć wszystkich pacjentów jako Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i nie mogą niczego limitować.
Radny Andrzej Korfanty zapytał, co w przypadku NZOZ – ów.
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Pani Dyrektor odpowiedziała, że do końca też nie dlatego, że będą limitować do wysokości limitu,
jaki posiadają. Natomiast gdy będą wykorzystywać pomieszczenie po godzinach pracy wykupionych
przez NFZ to tak.
Radny Andrzej Korfanty stwierdził, że jeżeli będziemy jako spółka działali zgodnie z kodeksem spółek
prawa handlowego, to będziemy działali w ten sposób, ażeby osiągać zysk, bo tak działają spółki.
Jeżeli limit zostanie podzielony na oddziały, czyli na danym oddziale np. chorób wewnętrznych będzie
można przyjąć 100 pacjentów, to 101 pacjent zostanie odesłany do miejsca po za miastem bądź
też zostanie zapisany na następny miesiąc.
Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich powiedziała, że 101 pacjent
będzie wpisany tak jak dotychczas na liście oczekujących. Powiedziała też, że spółka prócz kontraktu
z NFZ ma nieograniczone możliwości sprzedaży swoich usług. Spółka musi opracować swój własny
cennik usług medycznych szeroko pojętych, może również w ramach swojego cennika określić swoje
procedury medyczne, najlepiej gdyby to były procedury, które nie są finansowane przez NFZ.
Przewodniczący Komisji zauważył, że w przypadkach nagłych potrzebujących pomocy ten kontrakt
umownie jest dzielony do realizacji na poszczególne miesiące. Ponadto zwrócił się z zapytaniem,
czy pacjent jest przyjmowany.
Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich odpowiedziała, że tak.
W każdym zapisie umowy jest zapisane, że wszystkie przypadki ratowania zdrowia i życia
są przyjmowane niezależnie od sytuacji finansowej pacjenta.
Radny Andrzej Korfanty stwierdził, że przy nagłej ilości osób hospitalizowanych, wartość może być
przekroczona z NFZ o 2%.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnych opracowań
od szpitala. Powiedział, że na jutrzejszej sesji ma zamiar przedstawić swoją subiektywną ocenę
dot. działalności Szpitala Miejskiego, działalności dyrekcji, konfliktów, które dzieją się w tym szpitalu.
Wyjaśnił też, że jeżeli chodzi o przedstawienie materiału to był zbyt krótki okres porównywany
bo dotyczył tylko 3 miesięcy.
Radny Andrzej Skiba zwrócił się z zapytaniem odnośnie systemów oprogramowania komputerowego
GAWOS i CAM SOFT. Zauważył, że jeżeli przynoszą dla szpitala tak duże straty, czy nie lepiej byłoby
podjąć kroki w kierunku zmiany systemu, żeby tych strat nie ponosić. Następnie poprosił
o wyjaśnienie, na jakim plusie jest ratownictwo medyczne. Ponadto zwrócił się o przedstawienie
wyników przetargu, jaka firma wygrała oraz od kiedy i na jakich warunkach to laboratorium będzie
funkcjonowało. Kolejne pytanie dot. programu tarczycowego, czy wykupią program od miasta, czy też
starają się maksymalnie zaangażować finanse miasta, aby zrealizować te programy. Następne
pytanie dot. podwyżek, czy są przewidziane.
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Biura Rady Miasta wpłynął protest odnośnie
przeprowadzonego rozstrzygnięcia konkursowego. Ponadto zauważył, iż mówiono o oddziałach,
wartości punktu i przychodach, natomiast nie było przedstawionego wyniku finansowego.
Główna Księgowa – Pani Joanna Opara przedstawiła wynik finansowy szpitala za miesiące styczeń –
marzec.
1. Oddziały szpitalne:
• Oddział wewnętrzny I - 143.028, 01 zł
• Oddział wewnętrzny II - 201.281, 69 zł
• Oddział chirurgiczny -374.515, 88 zł
• Oddział ginekologiczno-położniczy - 260.748, 78 zł
• Oddział noworodkowy - 58.819, 61 zł
2. Poradnie działające na terenie przyszpitalnej 11:
• Poradnia chirurgiczna - 30.623, 55 zł
• Poradnia patologii noworodka - 4.539, 27 zł
• Poradnia chorób piersi - 9.279, 98 zł
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•
•
•

Poradnia ginekologiczna - 13.505, 97 zł
Poradnia onkologiczna - 2.245, 97 zł
Ambulatoryjna izba przyjęć - 42.911, 82 zł
3. Przychodnia rejonowa nr 1:
• POZ - 45.156, 95 zł
• Pielęgniarki środowiskowe + 3.773, 35 zł
• Położne środowiskowe + 484, 01 zł
• Poradnia neurologiczna - 1.106, 94 zł
• Poradnia dermatologiczna + 2.607, 06 zł
• Poradnia chirurgiczna - 7.833, 51 zł
• Poradnia laryngologiczna - 1.130, 70 zł
• Poradnia ginekologiczna - 24.048, 39 zł
• Poradnia wad postawy - 2.681, 93 zł
• Poradnia medycyny pracy - 9.199, 59 zł
• Szkoła rodzenia + 1.452, 85 zł
• POZ nocna i świąteczna + 174.721, 71 zł
4. Dzienny ośrodek rehabilitacji leczniczej dzieci niepełnosprawnych:
• Rehabilitacja dzieci z wadami rozwojowymi + 18.669, 16 zł
• Fizjoterapia ambulatoryjna - 60.705, 55 zł
• Zespoły wyjazdowe OPD + 89.533, 39 zł
• Higiena szkolna - 6.087, 94 zł
Radny Andrzej Korfanty powiedział, że pracuje w poradni nr 1, gdzie pilnuje się ilości punktów,
w związku z tym nie rozumie, dlaczego poradnia jest na minusie, skoro zostało zrobione wszystko
zgodnie i ściśle z zaleceniami.
Głowna Księgowa Joanna Opara poinformowała, że jeżeli chodzi o koszty, to sposób rozliczania, który
jest prowadzony w szpitalu wygląda w ten sposób, że każda komórka organizacyjna ponosi swoje
tzw. koszty bezpośrednie czyli wynikające bezpośrednio z faktury.
Radny Andrzej Korfanty poprosił o podanie tego na przykładzie jednej poradni.
Głowna Księgowa - Pani Joanna Opara przedstawiła to na przykładzie Poradni Chirurgicznej: koszty
bezpośrednie wynoszą 43.510,26 zł., przychody kształtują się na poziomie 46.607,58 zł. Ponadto
są jeszcze koszty pośrednie w wysokości 20.739,92 zł - są to koszty wszelkich innych komórek, które
nie świadczą bezpośrednio usług medycznych, ale są związane z nimi m.in. obsługa, administracja,
wszelkie inne służby pomocnicze, które stanowią pewną kwotę kosztów i które nie są przypisane
według liczników ponieważ takich możliwości nie posiadają. Koszty procedur stanowią 12.989,95 zł.
Ponadto wyjaśniła, że suma jednego etatu jest dzielona na poszczególne komórki, w których
jest wpisany określony czas poświęcenia czasu pracy.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że jeżeli wpływy wynoszą około 46 000 zł, koszty bezpośrednie
43 000 zł, koszty pośrednie 20 000 zł i koszty procedur 12 000 zł – to patrząc tylko na procentową
zależność można stwierdzić, że jest problem związany ze zbilansowaniem, czy rzeczywiście te koszty
są właściwe.
Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła, że z punktu
widzenia szpitala zostało zakończone postępowanie konkursowe w oparciu o ustawę o zachowaniu
zakładu opieki zdrowotnej. W drodze tego postępowania wygrało laboratorium KORLAB z Rudy
Śląskiej, które uzyskało najwyższą liczbę punktów. Do postępowania konkursowego przystąpiło:
• Laboratorium z Krakowa Pani Teresy Frydy
• Laboratorium z Warszawy DIDILAP
• Laboratorium z Krakowa Diagnostyka
• Laboratorium z Rudy Śląskiej KORLAP.
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W ramach postępowania konkursowego wyłoniono najlepszego oferenta, który uzyskał 88,81
punktów. Zostało to indywidualnie przez członków komisji ocenione. Pani Teresa Fryda złożyła protest
w sprawie tego postępowania. Protest został rozpatrzony negatywnie, więc w związku z przyjętym
trybem i z terminem oferenci zostali poinformowani o decyzji w zakresie odrzucenia tego protestu.
W ciągu 21 dni muszą podpisać umowę z wyłonionym w drodze postępowania konkursowego
kontrahentem. Następnie podała punktację:
•
•

Laboratorium z Krakowa Pani Teresy Frydy 87,20pkt.
Laboratorium z Warszawy DIDILAP 61,13pkt.
• Laboratorium z Krakowa Diagnostyka 85,26pkt.
• Laboratorium z Rudy Śląskiej KORLAP 88,81pkt.
Ponadto poinformowała, że protest Pani Teresy Frydy został odrzucony, ponieważ nie było w nim
zarzutów merytorycznych. Pani Teresa Fryda podała argumenty takie, że w dwóch punktach:
doświadczenie i kontrole, powinna według niej otrzymać najwyższą liczbę punktów, których
nie otrzymała.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, iż sprawa dot. laboratorium nie jest do końca zakończona. Ponadto
zwrócił się z zapytaniem, co się stanie, gdy Rada Miasta nie podejmie uchwały dot. tego
postępowania.
Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła, że zapis
wynikający z tego postępowania konkursowego i zapis umowy, która była przedmiotem tego
postępowania i była włączona w ofertę, każdy oferent mógł zobaczyć. W przypadku negatywnej oceny
uchwały w sprawie likwidacji laboratorium i przekazania tego laboratorium właśnie wyłonionego
w drodze tego postępowania konkursowego firmie, postępowanie unieważnia się.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się z zapytaniem czy nie logicznym byłoby zwrócić się do Rady
Miasta oraz Wojewody o wyrażenie opinii, a dopiero później rozpisanie przetargu i wyłonienie
oferenta.
Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła, że nie, ponieważ
gdyby na przykład w postępowaniu konkursowym nic się nie wyłoniło, a zostałyby już podjęte uchwały
to nie wiadomo co by było dalej.
Przewodniczący Komisji stwierdził, iż umowa ma być podpisana w ciągu 21 dni, natomiast
to przekształcenie, wybór oferenta musi być zaakceptowane Uchwałą Rady Miasta.
Pani Jadwiga Musialik – Kierownik Biura ds. Zdrowia i Spraw Społecznych nawiązała do art. 43
ustawy o ZOZ – ach, który mówi, że jeżeli mamy do czynienia m.in. z przekształceniami w SP ZOZ –
ie to niezbędna jest opinia wojewody, miast ościennych i Rady Miasta. Ponadto art. ten stanowi,
że jeżeli zlikwidujemy laboratorium to w tej uchwale musimy podać, kto przejmuje te świadczenia.
Radny Andrzej Korfanty powiedział, że uchwałę intencyjną trzeba było przygotować.
Pani Naczelnik poinformowała, że Rada Społeczna poprzedniej kadencji podjęła już uchwalę
w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej likwidacji laboratorium.
Radny Marek Szewczyk wyjaśnił, że Rada Społeczna ma tylko glos doradczy i nie ma żadnej mocy
sprawczej ani też wiążącej.
Pani Jadwiga Musialik – Kierownik Biura ds. Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że bez opinii
Rady Społecznej wojewoda nie wyda opinii.
Radny Andrzej Korfanty zauważył, że wbrew opinii pracowników szpitala, którzy wypowiadali
się przeciwko jakiejkolwiek prywatyzacji. Rada Miasta podjęła uchwałę intencyjną mającą
przygotować szpital do prywatyzacji dzierżawy.
Radny Andrzej Korfanty zwrócił się z zapytaniem, co się stanie, gdy podpisana zostanie umowa,
ale nie zostanie uzyskana zgoda wojewody bądź Rady Miasta.
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Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła, że ten element
należałoby skonsultować z radcą prawnym. W zakresie tego trybu konkursowego z punktu widzenia
szpitala sprawy są dograne i jest odpowiedni zapis w umowie, że w razie gdyby doszło do sytuacji
odmiennej, a Rada Miasta tego postępowania by nie zaakceptowała, to należało by to postępowanie
konkursowe unieważnić i podejść do tego po raz drugi.
Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie procentowo wynagrodzeń w kosztach, ponieważ
otrzymano takie dane w materiałach, ale są one inaczej zobrazowane niż w rzeczywistości.
Głowna Księgowa – Joanna Opara wyjaśniła, że jeśli chodzi o strukturę kosztów to jest to trochę
nieuporządkowane.
Radny Andrzej Korfanty zwrócił się z zapytaniem, które są właściwe.
Radny Marek Szewczyk poinformował, że szpital otrzymał z NFZ w zeszłym roku 10 000 000 zł,
natomiast koszty jego działania wynosiły 13 000 000 zł, a płace 8 500 000 zł. Wyjaśnił, że 85% to
są procenty w stosunku do przychodów, czyli do pieniędzy uzyskanych przez szpital z NFZ.
Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła, że jeśli chodzi
o programy profilaktyczne, szpital zawarł z Urzędem Miasta na ten rok wszystkie umowy na programy
profilaktyczne. Ponadto został zakończony program w zakresie Ratownictwa Medycznego,
a w tej chwili powoli kończy się program w zakresie profilaktyki Przeciwko Meningokokom. Następnie
jest realizowany program finansowany również przez NFZ w zakresie Mammografii, ruszył również
program w zakresie Leczenia Chorób Tarczycy i będzie zakończony do 30 września tego roku.
Jeżeli chodzi o kwestię dot. podwyżki wynagrodzeń, to biorąc pod uwagę sytuację szpitala na dzień
dzisiejszy szpital nie posiada żadnych środków finansowych. Wyjaśniła, że od momentu
jej zatrudnienia w szpitalu wpłynęły różne stanowiska, wnioski wszystkich związków zawodowych
działających w szpitalu. Związek Zawodowy Lekarzy wnioskuje o podwyżkę 1 000 zł do podstawy
wynagrodzenia, Związek Zawodowy Pielęgniarek Położnych wnioskuje o podwyżkę w wysokości
700 zł. Stwierdziła, że bezpieczna i możliwa na obecną chwilę jest metoda systemem postępującym,
czyli negocjuje ze związkiem zawodowym ostatecznie kwotę podwyżki, ostateczny termin
wprowadzenia tej podwyżki w życie i potem metoda krocząca w podziale na poszczególne miesiące.
Jeśli chodzi o komputeryzację to sprawę trzeba skonsultować również z NFZ – em, gdyż kwestia
ta dot. zapewnienia środków finansowych. Natomiast sam program, sama idea komputeryzacji,
zainstalowanie nie tylko samych komputerów z całym oprzyrządowaniem, ale i instalacja dwóch
programów: analityczno kosztowego i tak zwanego białego przydatnego do pracy głównie lekarzom
jest dobra.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się z zapytaniem, jakie są koszty związane z
nowym
oprogramowaniem oraz czy prawdą jest to, iż lekarze nowo zatrudniani na umowę o pracę, czy też
na dyżury w szpitalu miejskim dostają stawki wyższe od lekarzy, którzy w chwili obecnej są tam
zatrudnieni.
Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła, że jeśli chodzi
o kształtowanie się stawek wynagrodzeń to szpital działa cały czas w oparciu o regulamin
wynagradzania i premiowania.
Radny Andrzej Korfanty złożył wniosek o przeznaczenie odpowiednich środków z rezerwy budżetowej
celowej, utworzonej na potrzeby SP ZOZ pn. „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich, bądź z rezerwy
budżetowej ogólnej na komputeryzację Szpitala Miejskiego - utworzenie wewnętrznej szpitalnej sieci
komputerowej oraz zakupienie oprogramowania ułatwiającego raportowanie wykonań do NFZ.
Zdaniem radnego te działania pozwolą na obniżenie kosztów działalności bieżącej szpitala,
uszczelnienie systemu, który w tej chwili obniża środki uzyskiwane z NFZ.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie (3 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych, 2 głosów
wstrzymujących).
Radny Jacek Mazur zwrócił się z zapytaniem, co spowodowało krótsze pobyty pacjentów w szpitalu,
czy to były lżejsze przypadki, czy też nowe metody leczenia.
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Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła, że na zmianę
średniego pobytu w szpitalu wpłynęła szybsza diagnostyka, lepsze medykamenty, czyli szybsze
dojście pacjenta do stanu zdrowotności oraz kwestie związane z nowymi metodami medycznymi,
które opracował ordynator, czy też lekarz prowadzący.
Następnie radny Jacek Mazur zwrócił się z zapytaniem, czy ten skrócony czas nie wpłynie negatywnie
na pacjenta.
Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich odpowiedziała, że nie.
Radny Jacek Mazur zwrócił się z zapytaniem, jaki jest koszt zakupu karetki „S”.
Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich odpowiedziała, że nie
orientuje się co do kosztu zakupu karetki „S”.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w dniu 10 czerwca br. będzie omawiany problem
ratownictwa medycznego.
Radny Marek Szewczyk odnosząc się do kwestii czasu leczenia i pobytu pacjenta w oddziałach,
zwrócił się z prośbą o rozwinięcie pozycji lepsze medykamenty oraz nowe technologie leczenia.
Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich odpowiedziała, że nie wie
co wpłynęło dokładnie na obniżenie średniego czasu pobytu, gdyż nie jest lekarzem. Natomiast
z danych statystycznych wynika, że taka sytuacja nastąpiła i z punktu widzenia działalności szpitala,
jak również pacjenta. Ponadto stwierdziła, że jest to bardzo korzystne zjawisko, ponieważ żaden
pacjent nie lubi leżeć w szpitalu zbyt długo.
Radny Szewczyk wyjaśnił, że krótszy pobyt i leczenie pacjenta skutkuje lepszym wynikiem
finansowym.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na następnej komisji przedstawi wniosek, by informacje
pani dyrektor przekazywane były w sposób systematyczny na każdej sesji Rady Miasta. Zwrócił
się z również o dokument planu finansowego szpitala, gdyż działalność każdej jednostki opiera
się o stworzony plan finansowy w sprawozdaniu budżetowym, które przyjmuje Rada Miasta.
Ponadto wyjaśnił, że na Radzie Społecznej został zaproponowany plan finansowy, który nie był
jeszcze rozpatrywany, dlatego poprosił, aby na następne posiedzenie Komisji taki plan przygotować.
Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich powiedziała, że na razie
pracują na tym zweryfikowanym planie finansowym, który dokonali na początku marca. Ponadto
czekają jeszcze na wyniki pracy analityka finansowego, ażeby ująć również jego prognozę w tym
planie finansowym.
Przewodniczący Komisji ponownie zwrócił się z zapytaniem dot. zestawienia wynagrodzeń zwracając
uwagę na pkt. 6 – pozostały personel średnio-medyczny. Ponadto poprosił o wyjaśnienie
szczegółowego zakresu zawarcia umów dotyczących obsługi prawnej.
Pani Ewa Świderska - Dyrektor Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich odpowiedziała, że samo
pojęcie personel średnio-medyczny wynika z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku
pracy - jest to efekt ujęty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2007
roku. Odnośnie pkt. dot. umów zawartych na obsługę prawną w 2008 roku poinformowała, że koszty
kształtowały się w zakresie całego roku następująco: styczeń - grudzień 2008 - kwota netto 40.800 zł,
kwota brutto 49.776 zł. W miesiącu lutym koszt kształtował się na poziomie 7.200 zł netto, 8.884 zł
brutto. Następnie w miesiącu maju kwota netto 16.256.500 zł, kwota brutto 19.832.093 zł. W czerwcu
7.200 zł kwota netto, kwota brutto 8.784 zł. W lipcu 77.033.034 zł kwota netto, kwota brutto
93.098.067 zł. W grudniu 1.967.021 zł kwota netto, kwota brutto 2.400 zł.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że kwoty wzbudzają niepokój, w związku z czym poprosił
o odpowiedz na piśmie. Ponadto niezależnie od przyjęcia sprawozdania finansowego nie tylko SP
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ZOZ – u Rada Miasta nadal pełniąc funkcję kontrolną ma możliwość analizy i przeprowadzania
wydatków co do których ma zastrzeżenia.
Radny Andrzej Skiba zgłosił wniosek o spowodowanie działań dyrekcji Szpitala w kierunku ponownej
analizy możliwości pozyskania karetki specjalistycznej za środków Unii Europejskiej.
Wniosek został przyjęty (4 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących).

Ad.4
Sprawozdanie z realizacji priorytetów „Strategii Rozwoju Miasta do roku 2015” za rok 2008, omówił
radny Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Seweryn.
Sprawozdanie z realizacji priorytetów „Strategii Rozwoju Miasta do roku 2015” za rok 2008, zostało
przez Komisję przyjęte do wiadomości.
Sprawozdanie z realizacji priorytetów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.5
W tym pkt. Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej
Komisji ds. Przekształceń SP ZOZ pn. „Szpital Miejski w Piekarach Śląskich”.
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Przekształceń SP ZOZ pn. „Szpital
Miejski w Piekarach Śląskich”, został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie (2 głosy „za”,
0 głosów przeciwnych, 2 głosów wstrzymujących).
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.6
Radny Krzysztof Seweryn zakomunikował, ze do wglądu w Biurze Rady Miasta znajduje
się korespondencja Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich
dot. wyroku w sprawie uchwały dotyczącej likwidacji publicznego szpitala w Kluczborku, a następnie
utworzenia placówki niepublicznej. Ponadto poinformował, że jeżeli radni złożą stosowne
oświadczenie to jest możliwość wysłania tego materiału również drogą elektroniczną.
Radny Andrzej Skiba zapytał, w jakiej formie mają złożyć te oświadczenia.
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że w formie podania.
Dodatkowo Przewodniczący Komisji poinformował, że do Biura Rady Miasta wpłynęło pismo
Nr WI-07131792/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Katowicach dot. informacji o działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Katowicach na terenie Miasta Piekary Śląskie w 2008 roku.
Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Na tym porządek posiedzenia Komisji ds. Zdrowia zakończono.
Przewodniczący
Komisji ds. Zdrowia
Krzysztof Seweryn
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