PROTOKÓŁ NR 08/09
z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia
w dniu 10 czerwca 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.
Przyjęcie protokołów z dnia 13.05.2009 r. oraz z dnia 20.05.2009 r.

2.

3. Omówienie aktualnych problemów ratownictwa medycznego.
Sprawy bieżące.

4.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Porządek obrad został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie (4 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych,
0 głosów wstrzymujących).
Ad.2.
Przyjęcie protokołu z dnia 13 maja 2009 r.
Protokół został przyjęty (2 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 2 głosy wstrzymujące).
Przyjęcie protokołu z dnia 20 maja 2009 r.
Protokół został przyjęty (1 głos „za”, 0 głosów przeciwnych, 3 głosy wstrzymujące).
Ad.3.
Problemy

dot.

Dyrektor

ds.

ratownictwa
Lecznictwa

medycznego
Szpitala

omówiła

Miejskiego

w

Jolanta

Luksa

Piekarach

-

Pydych

Śląskich

–

stwierdzając,

że prace pogotowia w Piekarach Śląskich reguluje ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
z

dnia

8

września

2006

r.

Ustawa

ta

reguluje

wszystkie

kwestie

dot.

ratownictwa

czyli zadania, finansowanie, rozliczenie pieniędzy na ratownictwo medyczne i zakup elementów,
które

są

niezbędne

do

pracy

pogotowia

ratunkowego.

Pogotowie

pracuje

w

budynku

Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich na podstawie umowy podpisanej w dniu
31

grudnia

2008

r.

w

ramach,

której

pracownicy

mają

do

dyspozycji

4

pomieszczenia oraz 1 boks garażowy dla 2 karetek. Łącznie powierzchnia tych pomieszczeń wynosi
106,7 m2. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich opłaca proporcjonalnie do wyliczonych kosztów
związanych z ilością pracowników pogotowia ratunkowego wszystkie media, eksploatacje budynku,
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garaży itp. Miesięczny koszt kształtuje się na poziomie 20,5 tys. zł. Ponadto pogotowie ratunkowe
zatrudnia na stałe 32 osoby w tym 2 lekarzy, poza tym ratownicy, kierowcy i dyspozytorzy. Szpital
Miejski jako organ reprezentujący pogotowie zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie ratownictwa medycznego z Oddziałem Śląskim Narodowego Funduszu Zdrowia.
Przedmiotowa umowa została podpisana w dniu 13 lutego 2009 r. i jest elementem pośrednim
w drodze finansowej i organizacyjnej tzn., że pieniądze, które są przeznaczone na ratownictwo
medyczne pochodzą z funduszu celowanego na ratownictwo medyczne, który za pośrednictwem NFZ
przekazywany jest do Szpitala Miejskiego.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, ile wynosi kwota kontraktu.
Jolanta Luksa - Pydych – Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich
poinformowała, że kwota kontraktu od 1 stycznia 2009 r. do 31 czerwca 2009 r. wynosi 1 023 012 zł w tym mieści się umowa na 2 dobokaretki tj. 281 jednostek rozliczeniowych. Natomiast kwota
jednostkowa wynosi 2 826 zł na jednodobokaretkę. Ponadto na spotkaniu dyrekcji szpitala
z pracownikami pogotowia medycznego przedstawiono najważniejsze problemy dot. pogotowia
m. in. problemy techniczne związane z wymianą monitora oraz problemy związane z ogrzewaniem
i przeciekaniem pomieszczeń. Na spotkaniu pracownicy zgłaszali również problemy związane
z odzieżą służbową, która została zamówiona dla wszystkich pracowników w postaci jednego
kompletu letniego i zimowego oraz obuwia, które było za duże. Ponadto wszystkie problemy socjalnobytowe zostaną omówione i dopracowane na spotkaniu z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej
w Piekarach Śląskich.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, jaka jest forma udzielanych świadczeń przez
ratownictwo medyczne.
Jolanta Luksa - Pydych – Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła,
że ta forma świadczeń ratownictwa medycznego zajmuje się reagowaniem na wezwania dot.
zagrożenia zdrowia i życia. Natomiast pozostała część opieki medycznej została przerzucona
na podstawową opiekę zdrowotną, która funkcjonuje w dwóch zakresach, jako opieka stacjonarna
i opieka wyjazdowa.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy zapewnienie opieki nocnej i świątecznej
odbywa się też ze strony ratownictwa medycznego.
Jolanta Luksa - Pydych – Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła,
że nie odbywa się taka opieka.
Ratownik Medyczny – pan Przemysław Kurzawa stwierdził, że jeżeli pogotowie ratunkowe nie udziela
świadczeń z zakresu całodobowej opieki zdrowotnej, to kto je udziela.
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Lekarz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Piekarach Śląskich - pan Zbyszek Zdunek wyjaśnił, że jest
wyraźna odrębność w prowadzeniu finansów tzw. ratownictwa medycznego, gdyż NFZ podpisuje
odrębną umowę na ratownictwo medyczne. Natomiast w przypadku szpitala czyli tzw. ratownictwa
zamkniętego również podpisuje się odrębną umowę. Ponadto poinformował, że w miesiącach luty
i marzec odbyła się kontrola, na której Wojewoda Śląski odniósł się do dodatkowych pieniędzy
przeznaczonych przez ministerstwo. Jak się okazało ta dodatkowa kwota zamiast zostać
przeznaczona na ratownictwo medyczne została wydatkowana na zasoby szpitala.
Ratownik Medyczny – pan Mariusz Lubosik zwrócił się z zapytaniem odnośnie środków finansowych
przeznaczonych na szkolenia pracowników.
Ratownik Koordynujący – pan Marcin Wójcik zwrócił się z zapytaniem, co będzie dalej z oddziałem
pomocy doraźnej, gdyż są czynione kroki celem przekształceń w szpitalu czyli w lecznictwie
zamkniętym.
Radny Andrzej Korfanty wyjaśnił, iż wiadomo, że powinno być oddzielone ratownictwo medyczne dot.
nagłych przypadków od nocnej wyjazdowej i świątecznej opieki medycznej. Ponadto stwierdził,
że przez cały czas były w szpitalu zatrudnione osoby na tzw. nocną wyjazdową i świąteczną opiekę
medyczną. W związku z czym, czy te osoby wyjeżdżały z taką pomocą oraz czy pobierały
wynagrodzenia.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się z zapytaniem, czy na dzisiejszym posiedzeniu Komisji będą
omawiane sprawy dot. opieki medycznej w rejonie Przychodni na ul. Piłsudskiego, ponieważ istotne
jest, czy tam również taki zespół wyjazdowy istnieje, a jeżeli istnieje to w jakiej formie. Ponadto odniósł
się do informacji dot. wymiany monitora na dyspozytorni, czy ten monitor został wymieniony, czy też
nie.
Radny Andrzej Skiba zwrócił się z zapytaniem, czy szpital płaci dzierżawę systematycznie.
Jolanta Luksa - Pydych – Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła,
że to co będzie dalej z ratownictwem medycznym w mieście nie zależy tylko i wyłącznie od dyrekcji
szpitala. Ponadto pieniądze trafiające do Szpitala Miejskiego jest to dotacja celowana, która w całości
zostaje przeznaczona na ratownictwo medyczne. Z tej dotacji celowanej - podwyższającej wartość
kontraktu na dobokaretkę - została przeznaczona kwota w wysokości 131 000 zł dla zespołu
podstawowego. Biorąc pod uwagę całość jednostek rozliczeniowych, na 2 dobokaretki uczyniło
to kwotę 95 892 zł. Część tych pieniędzy została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników,
zaś pozostałą część rozdysponowano na wyposażenie karetek – 2 resuscytatory, uchwyt
do defibrylatora. W sumie była to kwota rzędu 6 000 zł.
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Ratownik Koordynujący – pan Marcin Wójcik stwierdził, że pieniądze z dotacji celowanej, które zostały
przeznaczone na ratownictwo medyczne nie do końca zostały dobrze rozdysponowane na sprzęt
i wynagrodzenia, gdyż np. zakupiony sprzęt w postaci defibrylatora nie spełniał wymogów
narzuconych przez NFZ.
Jolanta Luksa - Pydych – Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła,
że defibrylator został zakupiony z pieniędzy Urzędu Miasta. Ponadto wyjaśniła, że dotacja celowana
została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem tych pieniędzy, na co szpital posiada stosowne
faktury.
Radny Andrzej Korfanty stwierdził, że poruszane dziś problemy nie są problemami, które wyniknęły
w ostatnim czasie, gdyż one istnieją od wielu lat i ktoś jest za nie odpowiedzialny. Ponadto zwrócił
się z zapytaniem do pana Zenona Przywarę – Zastępcy Prezydenta Miasta, czy były Dyrektor Szpitala
Miejskiego - pan Michał Ekkert zamknął sprawę wszystkich swoich działań w szpitalu.
Jolanta Luksa - Pydych – Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła,
że jeśli chodzi o szkolenia pracowników to jest to obowiązek zebrania odpowiedniej ilości punktów.
Na dzień dzisiejszy te szkolenia nie są finansowane, jedyną formą pomocy ze zakładu pracy jest
oddelegowanie pracownika. Jeśli chodzi o pomoc nocną, świąteczną i wyjazdową to funkcjonuje
to w sensie opieki stacjonarnej na ul. Piłsudskiego w poradni. Pomoc wyjazdowa do tej pory właściwie
nie funkcjonowała i nie funkcjonuje. W istocie był zatrudniony lekarz, który pobierał ryczałt za pełnienie
tej opieki wyjazdowej, ale tej opieki niestety nie pełnił. Ponadto wyjaśniła, że problem ten cały czas
ewoluuje lecz istnieje wstępna koncepcja jak ten problem rozwiązać. Pomoc ta będzie świadczona
pod telefonem w zakresie lekarskim i pielęgniarskim tak jak to stanowi NFZ. Transport do domu
pacjenta personelu medycznego jest transportem własnym. Jeżeli w trakcie takiej wizyty okaże się,
że pacjent wymaga przewiezienia do szpitala to klasyfikacja do transportu medycznego będzie
zależała od lekarza. Stosowny przetarg na transport jest obecnie w przygotowaniu. Zoorganizowanie
takiej opieki wyjazdowej nocno świątecznej wiąże się z dużymi kosztami, dlatego też zarówno Rada
Społeczna jak i organ założycielski musi taką decyzję podjąć.
Pan Zenon Przywara – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że wszystkie sprawy kontrolne, które
były możliwe przez ten rok do wykonania zostały zakończone. Wszelkie rozbieżności są na bieżąco
monitorowane. Jeżeli dzierżawa szpitala nie zostanie pomyślnie przeprowadzona wtedy będzie
utworzona spółka gminna – pracownicza.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, że chciałby uzyskać odpowiedź pisemną na pytanie, jak jest
finansowana opieka ambulatoryjna, gdyż jest to zarówno opieka stacjonarna i wyjazdowa. Wyjaśnił,
że jeżeli na opiekę stacjonarną przypada pewna kwota X, a na opiekę wyjazdową kwota Y to ta kwota
Y się nie należy.
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Następnie radny złożył wniosek o treści: jaki jest sposób działania nocnej świątecznej opieki
stacjonarnej
i wyjazdowej oraz sposób finansowania jej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Radny Andrzej Skiba wyjaśnił, że Szpital Miejski jest monopolistą, który przez Przychodnię
na ul. Piłsudskiego oraz Pogotowie Ratunkowe realizuje opiekę nocną świąteczną i wyjazdową.
Ponadto stwierdził, że około 60 000 mieszkańców jest zainteresowanych tego typu opieką, a licząc
w ten sposób, szpital ma za każdego pacjenta płacone około 1,74 zł. Radny wyjaśnił, że na dzień
dzisiejszy trudno jest pozyskać dobrego lekarza, czy też pielęgniarkę za odpowiednie pieniądze
na dyżury. Poza tym szpital posiada tylko jeden zespół lekarski w opiece stacjonarnej, a powinny być
2 takie zespoły. Następnie radny zaapelował by rozwiązać sprawę karetek pogotowia, gdyż pomimo
wielu próśb odpowiedź jest odmowna.
Lekarz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Piekarach Śląskich - pan Zbyszek Zdunek wyjaśnił,
że pieniądze przeznaczone na pogotowie ratunkowe są duże, a w interesie wszystkich jest utrzymanie
funkcjonowania ratownictwa medycznego stacji pogotowia w tym mieście oraz utrzymanie
zatrudnienia. W związku z powyższym konieczny jest zakup karetki „S”, karetki podstawowej oraz
zainwestowanie w transport sanitarny, gdyż dalsze wynajmowanie samochodu od firmy PACTOR jest
absurdem.
Radny Andrzej Korfanty wyjaśnił, że na ostatniej Komisji ds. Zdrowia był omawiany % kontraktu
z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz % wszystkich dochodów, które są przekazywane
na finansowanie wszystkich płac. Jeżeli chce się pokazać, kto ile zarabia i ile się wydaje ten % odnosi
się tylko do kontraktu z NFZ, natomiast jeżeli chce się pokazać, że warto inwestować w ten szpital
to stosuje się ten % do całości przychodów szpitala. Ponadto wyjaśnił, że nie prawdą jest,
iż 85% przychodów zostaje przeznaczone na wynagrodzenia, gdyż jest to tylko ponad 50%.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że proporcje pomiędzy nakładami, czy kontraktem na ratownictwo
medyczne, a pieniędzmi przeznaczonymi na wynagrodzenia są zdecydowanie inne.
Pan Zenon Przywara – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że organ założycielski przez cały czas
prowadzi dyskusje z radnymi na temat służby zdrowia w Piekarach Śląskich.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się z wnioskiem prosząc o odpowiedź pisemną, jaki powinien być
skład personalny opieki nocnej świątecznej zarówno stacjonarnej i wyjazdowej w aspekcie 57 000
pacjentów zaoptowanych to tejże opieki.
Ponadto zwrócił się z zapytaniem, jak pracownicy pogotowia % oceniają ilość wyjazdów karetek
ratownictwa medycznego oraz które powinny być realizowane przez zespół wyjazdowy w Piekarach
Śląskich.
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Jolanta Luksa - Pydych – Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła,
że jeśli chodzi o ratownictwo medyczne to kwestia organizacyjna oraz finansowa należą do decyzji
Wojewody Śląskiego. Ponadto stwierdziła, że szpital od wielu lat czyni starania o pozyskanie karetki
specjalistycznej dla naszego miasta. Wyjaśniła również, że należy rozróżnić zakup karetki jako
samochodu oraz pozyskanie kontraktu dla tej karetki. Reasumując zauważyła, ze zasadnym jest
pozyskanie dodatkowego środka transportu, zorganizowanie tego transportu w okresie całej doby dla
szpitala i wszelkich Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej znajdujących się na ternie miasta.
Niestety z ostatnich pism z Wojewodą wynika, że pozyskanie kontraktu dla zespołu wyjazdowego
karetki specjalistycznej dla naszego miasta jest możliwe lecz na dzień dzisiejszy nie ma możliwości
finansowych, aby go uruchomić. Ponadto poinformowała, iż trzeba być świadomym, że pozyskanie
środków na zakup karetki wiąże się też z pewnym wkładem własnym.
Radny Andrzej Skiba stwierdził, że przez szukanie kontraktu oraz finansowania to rzeczywiście nie ma
możliwości zakupu takiej karetki, ale jeżeli miasto stać na wyposażenie domów kultury,
dofinansowanie do edukacji, to dlaczego nie może być dofinansowania do służby zdrowia. Ponadto
poprosił o wsparcie idei, że w Piekarach Śląskich powinien istnieć wspaniały punkt ratownictwa
medycznego z dwóch powodów: posiadania jednego z nielicznych węzłów komunikacyjnych
z autostradą oraz Szpitala Chirurgii Urazowej.
Radny Marek Szewczyk poinformował, że pani Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Miejskiego mówiła
o kwocie jaką szpital płaci firmom przewozowym w wysokości 11 000 zł. Stwierdził, że taką karetkę
„S” wyposażoną w sprzęt jaki i personel może zakupić miasto, zaś jedną kartkę przewozową, którą
szpital posiada można przeznaczyć na usługi komercyjne. W ten sposób szpital będzie na lepszej
pozycji jeśli chodzi o kontraktowanie. Ponadto wyjaśnił, że pani Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala
Miejskiego przez cały czas swoich wypowiedzi powołuje się na Radę Społeczną, jednakże Rada
Społeczna ma tylko głos doradczy, natomiast nie ma żadnej mocy sprawczej.
Jolanta Luksa - Pydych – Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła,
że jeżeli taki problem przedstawia się na Radzie Miasta to należy uczciwie przedstawić, ile taki
transport kosztuje i ile można na tym skorzystać w sensie finansowym. Ponadto stwierdziła,
że rzeczywiście Rada Społeczna jest tylko głosem doradczym, nie mniej jednak jeśli chodzi
o funkcjonowanie szpitala to w pierwszej kolejności poważne decyzje opiniuje Rada Społeczna,
a w dalszej kolejności Rada Miasta.
Pan Zbigniew Gąsior – Kierownik OPD stwierdził, iż nie prawdą jest, że kwestia pozyskania karetki
bez kontraktu jest łatwiejszą rzeczą niż pozyskanie karetki z kontraktem. Niestety te karetki, które
na dzień dzisiejszy posiada pogotowie są już wyeksploatowane, a koszt ich utrzymania jest coraz
wyższy. Ponadto zawęża się również ilość warsztatów do których można oddać karetki do naprawy.
Wynajmując karetkę z firmy PACTOR 12 godzin na dobę przez 30 dni w miesiącu jesteśmy obciążeni
fakturą w wysokości 5-6 000 zł miesięcznie. Omyłkowo trafiają także faktury za usługi transportowe
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świadczone przez Firmę PACTOR dla szpitala opiewające na kwotę 9-12 000 zł. miesięcznie. Ponadto
jest jeszcze jeden poważny problem, lekarze będący zatrudnieni na umowie zlecenie bądź
na kontrakcie nie tylko w pogotowiu ratunkowym zaczynają odchodzić z pracy. W okresie urlopowym
może stanąć pogotowie oraz POZ ze względu na brak personelu medycznego.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, iż nie może być tak, że w finansach szpitala jest różnica rzędu
200 000 zł w płaceniu rachunków.
Jolanta Luksa - Pydych – Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła,
że w koszt ratownictwa medycznego wchodzą 2 karetki podstawowe i wszystko to co dot. tychże
karetek czyli paliwo, naprawy itp. Jeśli chodzi o rozbieżność tych kosztów to z pewnością zostaną
te dane sprawdzone i ponownie przedstawione radnym.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się z zapytaniem, jak szpital chce opracować plan finansowy, skoro
zginęło 200 000 zł w skali roku na samym transporcie. Niestety są to pieniądze, które szpital wydaje
firmie PACTOR, a które mogłyby zostać w placówce i być zrealizowane przez obecną załogę.
Ratownik Koordynujący – pan Marcin Wójcik wyjaśnił, że średnio na miesiąc pogotowie wykonuje
w graniach 350 - 400 wizyt, z tego około 50 są to ewidentnie wizyty, które mógłby zrealizować lekarz
POZ – u.
Radny Andrzej Korfanty wyjaśnił, że jeżeli będziemy posiadali kartkę, jako szpital to będziemy mogli
nią realizować przewozy na badania diagnostyczne. Ponadto zwrócił się z zapytaniem, czy jak
będziemy posiadać kartkę, to czy musimy się stosować do zabezpieczenia transportowego, które
ogłosił Wojewoda. Następnie wracając do wypowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta dot. rozmów
na temat przekształceń ochrony zdrowia w mieście można stwierdzić, że przez cały czas trwają
rozmowy z radnymi w/w temacie, jednakże dlaczego nie wszyscy radni zostają zapraszani na tego
typu spotkania. Poza tym Komisja ds. Zdrowia wypracowała uchwałę, która była dalej idącą jeśli
chodzi o przekształcenia w ochronie zdrowia niż ta, która została przez większość radnych
przegłosowana, jednakże to stanowisko nawet nie zostało na sesji Rady Miasta przedstawione.
Jolanta Luksa - Pydych – Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich wyjaśniła,
że w zakresie obowiązywania starej umowy na transport, jeżeli pacjent nie wymaga opieki lekarskiej
w czasie transportu, to karetka w dzień powszedni wyjeżdża i zawozi pacjenta na badania oraz go
przywozi wraz z materiałem laboratoryjnym - i nie ma to związku z wojewódzkim planem transportu.
Jeśli chodzi o godziny nocne czyli od godziny 18 do rana oraz o dni świąteczne to transport trzeba
ściągać z zewnątrz. Ponadto przygotowywany jest konkurs, w którym ta część doby, która do tej pory
nie była zabezpieczona własnym transportem medycznym jest ujęta, jednakże wymaga to dłuższego
czasu.
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Pan Zenon Przywara – Zastępca Prezydenta Miasta stwierdził, że jeśli chodzi o sprawy dot. szpitala
to takie rozmowy odbywają się przy udziale radnych. Ponadto jeżeli ktoś z radnych jest
zainteresowany rozmową z władzami miasta to również takie spotkania będą się odbywały.
Radny Andrzej Skiba zwrócił się z zapytaniem do Kierownika OPD, w jakim systemie pracuje
pogotowie, ile jest zespołów wyjazdowych na każdej zmianie oraz ile jest samochodów.
Pan Zbigniew Gąsior – Kierownik OPD stwierdził, że pogotowie posiada 2 zespoły wyjazdowe
są to tzw. karetki „P”. Jedna jest obsadzona zespołem w składzie kierowca – ratownik oraz
2 ratownicy. Druga karetka zaś jest obsadzona w składzie kierowca – ratownik, ratownik oraz lekarz.
Ponadto dodatkowo pogotowie posiada jedną kartkę wynajętą razem z kierowcą z firmy PACTOR
przez 12 godzin na dobę 5 dni w tygodniu.
Pan Przemysław Kurzawa – ratownik medyczny stwierdził, że nocna świąteczna pomoc wyjazdowa
i transport obciążają ratownictwo medyczne, gdyż jest to około 40-50 wyjazdów miesięcznie. Ponadto
są też wyjazdy w dni świąteczne i nocne, a pogotowie posiada za małą ilość karetek.
Radny Andrzej Skiba zgłosił wniosek o pilną - do dnia 16 czerwca 2009 r. szczegółową i opatrzoną
końcowymi zestawieniami analizę wszystkich kosztów związanych z kompleksowo rozumianym
transportem sanitarnym i medycznym dla Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich za okres III, IV i V
2009 r.
Wniosek został przez Komisję przyjęty pozytywnie (4 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów
wstrzymujących).
Następnie Komisja udała się na wizje lokalną pomieszczeń, z których korzysta Pogotowie Ratunkowe.
Przewodniczący Komisji po przeprowadzonej wizji zgłosił kilka warunków bytowo-socjalnych
wymagających jak najszybszej poprawy m. in. stanowiska do dezynfekcji, możliwość korzystania
z garażu oraz prysznica.
Radny Andrzej Skiba poprosił by zobowiązać dyrekcję szpitala do uregulowania kosztów naprawy
karetek w warsztatach samochodowych, aby był zapewniony ciągły ruch transportu sanitarnego.
Ad.4.
Przewodniczący Komisji odczytał treść wniosku złożonego przez radnego Andrzeja Korfantego
na posiedzeniu Komisji ds. Zdrowia w dniu 20 maja 2009 r. dot. przeznaczenia 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
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raportowanie wykonań do NFZ.
Zadaniem radnego te działania pozwolą na obniżenie kosztów działalności bieżącej Szpitala
i uszczelnienie systemu, który w tej chwili obniża środki uzyskiwane z NFZ.
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, iż wniosek w sprawie modernizacji systemu
komputerowego został zgłoszony przez Dyrektora Szpitala Miejskiego, obecnie prowadzone jest
postępowanie mające na celu skonkretyzowanie wniosku wraz z doprecyzowaniem celowości
harmonogramu realizacji i kosztów.
Radny Andrzej Korfanty stwierdził, że pani Dyrektor Szpitala Miejskiego poprosiła na jednym
z posiedzeń Komisji, aby członkowie Komisji taki wniosek zgłosili. W związku z czym jeżeli mają być
takie odpowiedzi na zgłaszane wnioski, to lepiej będzie jeżeli radni nie będą w ogóle jakichkolwiek
wniosków zgłaszać.
Ponadto Przewodniczący Komisji odczytał treść wniosku złożonego przez radnego Andrzeja Skibę
na posiedzeniu Komisji ds. Zdrowia w dniu 20 maja 2009 r. dot. spowodowania działań dyrekcji
szpitala w kierunku ponownej analizy możliwości pozyskania karetki specjalistycznej ze środków Unii
Europejskiej.
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, iż sfinansowanie ze środków unijnych zakupu
karetki „S” dla OPD w Piekarach Śląskich na razie nie jest możliwe, ponieważ Zarząd Województwa
Śląskiego nie ogłosił konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet IX, Działanie § 1 pn. Infrastruktura Lecznictwa Zamkniętego.
Z chwilą ogłoszenia konkursu szpital złoży stosowany wniosek.
Przewodniczący Komisji poinformował również radnych o najbliższym posiedzeniu Komisji
ds. Przekształceń SP ZOZ pn. Szpital Miejskiej w Piekarach Śląskich.
Radny Andrzej Korfanty zwrócił się z zapytaniem, czy o spotkaniu Komisji ds. Przekształceń SP ZOZ
pn. Szpital Miejskiej w Piekarach Śląskich zostały poinformowane Związki Zawodowe Szpitala
Miejskiego.
Przewodniczący Komisji poinformował, że informacja o posiedzeniu komisji została umieszczona
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Radny Andrzej Skiba zwrócił się z zapytaniem, co jest tematem posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji poinformował, że tematem posiedzenia Komisji jest przyjęcie projektu
uchwały rekomendującego warunki dzierżawy.
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Radny Andrzej Korfanty zwrócił się z zapytaniem, kiedy Komisja zdołała wypracować warunki
dzierżawy.
Radny Andrzej Skiba zwrócił się z zapytaniem, czy odbyły się jakiekolwiek konsultacje członków
Komisji z pracownikami szpitala.
Przewodniczący Komisji poprosił członków Komisji, by zapoznawali się z korespondencją
przychodzącą do Biura Rady Miasta dot. działalności Szpitala Miejskiego.
Na tym wyczerpano porządek obrad Komisji ds. Zdrowia.

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