PROTOKÓŁ NR 15/09
z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia
w dniu 16 listopada 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.
Przewodniczący Komisji w imieniu członków Komisji złożył radnemu Andrzejowi Korfantemu wyrazy
współczucia w związku z śmiercią teścia.
Ponadto poprosił radnych, aby poprzez powstanie i chwilę zadumy uczcili pamięć zmarłego byłego
radnego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta oraz wieloletniego dyrektora ZOZ – u pana Henryka
Myrcika.
Przewodniczący Komisji poinformował, że zwołując posiedzenie Komisji ds. Zdrowia kierował
się chęcią analizy sytuacji konfliktowej, która zaistniała na terenie SP ZOZ – u i przerodziła
się w trwającą akcję strajkową, a także prowadzonym w minionym tygodniu dialogiem pomiędzy
przedstawicielami komitetu strajkowego, a organem powołanym przez Prezydenta Miasta – Komisją
ds. dialogu.
Ponadto powiadomił członków Komisji o rozesłanych zaproszeniach na dzisiejsze posiedzenie Komisji
do Prezydenta Miasta Stanisława Korfantego, resortowego Zastępcy Prezydenta Miasta pana Zenona
Przywarę, Kierownika Biura ds. Zdrowia i Spraw Społecznych pani Jadwigi Musialik, przedstawicieli
organizacji związkowych, Dyrektora Szpitala pana Władysława Perchaluka, który poinformował,
iż ze względu na trudną sytuację w szpitalu nie może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił następujący porządek posiedzenia Komisji:
1. Ocena bieżącej sytuacji SP ZOZ pn. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich.

2. Sprawy bieżące.
Uwagi radnych do przedstawionego porządku obrad.
Radny Andrzej Korfanty stwierdził, iż jeżeli radni będą rozmawiać o porozumieniu pomiędzy s2awicielami komitetu strajkowego, a władzami Miasta to powinni otrzymać treść tego porozumienia, aby
mogli się z nim zapoznać. Poza tym poinformował, że to posiedzenie nie ma sensu jeżeli na to z2anie nie przyjdą zaproszeni goście, a mianowicie pan Prezydent Miasta oraz Dyrektor Szpitala Miejskiego.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się z zapytaniem, czy w pkt. dot. spraw bieżących radni będą
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rozpatrywać sprawę pogotowia ratunkowego, jak i opieki całodobowej i świątecznej, gdyż jeżeli
nie to bardzo by prosił o zwołanie Komisji ds. Zdrowia jeszcze raz w tym miesiącu.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja rozmawiała o opiece nocnej i świątecznej
i w ten czas wniosek, który był przygotowany Komisja potraktowała jako odroczony ze względu
na fakt, że mogłoby to zaszkodzić kontraktowi.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, że rażący jest brak jakichkolwiek działań ze strony dyrekcji,
gdyż Komisja rozmawiała o problemach dot. zakupu karetki pogotowia celem świadczenia usług
medycznych, przeliczenia kosztów transportu, zorganizowania opieki.
Radny Andrzej Korfanty przypomniał, że Komisja rozmawiała w OPD o brakujących umowach.
Na spotkaniu z pracownikami szpitala dyrektor obiecał, że tym problemem się zajmie – jednak
bezskutecznie. Dlatego też uważa, że nie ma sensu głosować całego porządku obrad, gdyż po raz
kolejny Komisja ds. Zdrowia została zlekceważona.
Przewodniczący Komisji zaproponował przegłosować porządek obrad, gdyż w momencie przyjęcia
i braku możliwości realizacji posiedzenie Komisji zostanie zawieszone. Natomiast nie przyjęcie
porządku wiąże się z tym, iż posiedzenie Komisji od razu zostanie rozwiązane.
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 poprosił, aby związki zawodowe przedstawiły informacje dot. szpitala.
Radny Andrzej Korfanty stwierdził, że związki taką informację powinny przedstawić w obecności
Prezydenta Miasta, który jest dziś nieobecny na posiedzeniu Komisji, a także w obecności Dyrektora
Szpitala.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że informacje przedstawione przez przedstawicieli związków
zawodowych są równorzędne z informacją przedstawioną przez Dyrektora Szpitala.
Radny Andrzej Skiba dziękując za zorganizowanie dzisiejszego posiedzenia Komisji oraz
za zaproszenie gości, którzy nie przybyli na to spotkanie zaproponował, aby związki zawodowe
przedstawiły krótką informację dot. rozmów z dyrekcją na temat sporu, a następnie dzisiejsze
posiedzenie Komisji zawiesić.
Bernadeta Witkowska poinformowała, że pierwsze rozmowy zaczęły się od poszukiwania pieniędzy,
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z których mogłyby być sfinansowane podwyżki, biorąc pod uwagę wszelkie źródła między innymi
nadwyżki z NFZ-u. Następnie przystąpiono do rozmów dot. pozwów z 2006 roku, gdzie związki
rozważały możliwość rezygnacji z odsetek na wyliczoną kwotę 63 tys. zł dodając koszty sądowe
oraz następstwo procesowe. Rozważno także możliwość zawieszenia funduszu socjalnego tj. około
322 tys. zł i rezygnacji z zaległych pieniędzy pochodzących z funduszu socjalnego za lata ubiegłe.
Po podliczeniu wszystkich kwot otrzymano sumę 1 mln 227 tys. zł. Ze względu na fakt, że rozmawiano
o kwocie podwyżek w połowie żądanej kwoty czyli 500, 350 i 250 zł wyszło na to, że pieniędzy
wystarczy na pół roku dla zabezpieczenia realizacji podwyżek. Niestety z powodu braku prawnika
te rozmowy przełożono na dzień następny. W sobotę rozmowy rozpoczęły się o godzinie 8.00
ostatecznie dyrektor chciał zgodzić się tylko na podwyżki od listopada do kwietnia przyszłego roku.
Jednakże w tym porozumieniu dyrektor ujął, że jeżeli nie będzie możliwe odzyskanie pieniędzy
z nad wykonań do końca roku to wtedy wyłoży je z kredytu uzyskanego w banku. W związku
z tą sytuacją związki wyszły z propozycją drugiego porozumienia, gdzie obniżono kwotę podwyżek
o 50 zł z zabezpieczeniem ich na stałe. Po spotkaniu dyrektora z Prezydentem Miasta została
przedstawiona związkom trzecia wersja porozumienia, gdzie kwoty były obniżone o 50 zł i zmieniło
się finansowanie tej podwyżki. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, że kwota
przeznaczona dla lekarzy miała wynosić 430 zł, dla pielęgniarek 310 zł, dla pozostałego personelu
medycznego 300 zł i dla pozostałych pracowników 200 zł. Duże wątpliwości wzbudził fakt,
że możliwością realizacji podwyżek miała być podwyżka z miasta jednakże dyrektor zapewnił
wszystkich, że ta pomoc finansowa będzie zapewniona. W związku z tą sytuacją związki chciały
ten strajk zawiesić, a nie zakończyć. Następnie związki przystąpiły do negocjacji z Prezydentem
Miasta, który obiecał, że ta pomoc finansowa zostanie udzielona. W końcu związki ustąpiły i podpisały
takie porozumienie. W dniu dzisiejszym związki podpisały drugie porozumienie, gdzie pracownicy
zrzekają się zaległych pieniędzy oraz funduszu na rok 2010 jeżeli otrzymają ugodę łącznie z aneksem
do umów o pracę.
Teresa Balwierz poinformowała, że w czasie obrad z posłem Jerzym Polaczkiem była mowa
o podwyżkach na pół roku, która miała być zrealizowana w ramach pieniędzy, które zostały
wygospodarowane z własnych odstępstw pracowniczych. Ponadto podkreśliła, że związki są gotowe
do restrukturyzacji szpitala w ramach SP ZOZ - u, jednakże powinny być to przemyślane decyzje.
Radny Andrzej Skiba zwrócił się z zapytaniem, czy wystąpiła próba uzyskania symulacji finansowej
przy tych podwyżkach oraz czy został sprecyzowany ustanie lub pisemnie termin wystąpienia
Prezydenta Miasta do radnych w sprawie przyznania kredytu na podwyżki dla personelu szpitala.
Bernadeta Witkowska poinformowała, że symulacja została przeprowadzona przy kwotach 500, 350,
250 zł i wyniosła 2 400 000 zł rocznie. Jeśli chodzi o termin wystąpienia Prezydenta Miasta
do radnych w sprawie przyznania kredytu to jest on nie znany, jednakże podwyżki mają obowiązywać
od dnia podpisania porozumienia czyli od 14 listopada.
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Radny Andrzej Korfanty powołał się na fragment raportu z wykonania audytu w zakresie rozliczania
kosztów i świadczeń zdrowotnych z NFZ na oddziałach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpital Miejski w Piekarach Śląskich w okresie 1.01.2008 – 31.03.2009 r., który brzmi:
jak wynika z przedstawionych danych działalności oddziału ginekologicznego w całym analizowanym
okresie oddział wykazywał straty. Niemniej wraz ze znacznym spadkiem przychodów z sprzedaży
w 2008-2009 zaobserwowano spadek kosztów rodzajowych. Koszty wynagrodzeń z narzutami
po wzroście w 2008 r. – 2009 r. uległy nie znacznemu obniżeniu. Koszty administracji i zarządu analizując przedstawione dane uwagę zwraca wzrost kosztów wynagrodzeń oraz znaczący wzrost
kosztów usług obcych. Następnie zwrócił się z zapytaniem do związków zawodowych, czy zamierzają
zakończyć protest tylko na realizację tych porozumień płacowych, czy też ze względu na sprawy dot.
restrukturyzacji szpitala.
Teresa Balwierz poinformowała, że jeśli chodzi o zatrudnienie w administracji to związki zawodowe
wpływu nie mają. Ponadto jeszcze raz podkreśliła, że związki zawodowe są za zmianami
i restrukturyzacją szpitala ale powinno być to przemyślane.
Bernadeta Witkowska poinformowała, że związki zawodowe przez cały czas podkreślają swoje
stanowisko, w którym wyrażają, że będą walczyły o utrzymanie szpitala z dotychczasowymi profilami
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restrukturyzacyjnych, jednakże nie dopuszczą do zamknięcia szpitala. Na spotkaniu piątkowym
związki również to potwierdziły zaznaczając jednak, że chcą restrukturyzacji w ramach SP ZOZ – u.
Radny Andrzej Korfanty stwierdził, że z powyżej wypowiedzi zrozumiał, że ten spór się zakończył,
gdyż dot. porozumienia płac.
Bernadeta Witkowska poinformowała, że spór został zakończony, ponieważ zostało podpisane
porozumienie dot. podwyżki wynagrodzeń, a przedmiotem sporu były sprawy płacowe.
Radny Andrzej Korfanty zwrócił się z zapytaniem do związków zawodowych, czy uważają, że uchwałę
dot. restrukturyzacji trzeba podjąć na najbliższej sesji Rady Miasta, czy można z tą uchwała poczekać,
aby ją dopracować i podjąć w terminie późniejszym.
Bernadeta Witkowska poinformowała, że uchwała nie powinna wejść pod obrady sesji w takim
szybkim trybie, ponieważ jest niedopracowany plan dot. utworzenia spółki. Na spotkaniu piątkowym
padały pytania do Prezydenta Miasta ze strony związków, jak ma wyglądać struktura spółki, jaki jest
plan dalekosiężny jeśli chodzi o działanie spółki, jednakże na te pytania nie uzyskano konkretnych
odpowiedzi.
Teresa Balwierz poinformowała, że na pierwszym spotkaniu z posłem Jerzym Polaczkiem związki
wstępnie wyraziły zgodę na utworzenie spółki miejskiej ze 100% udziałem Miasta, jednak warunkiem

4

było zachowanie odpraw. Jednakże spotkanie zakończyło się wycofaniem tego stwierdzenia,
gdyż nie otrzymano pewności, że te postulaty zostaną zachowane w tej uchwale. Ponadto przez cały
czas napływają informacje, że tego typu spółki nie sprawdzają się w innych miastach np. Pabianice –
gdzie został postawiony zarzut pochopnego utworzenia spółki. Ponadto jeżeli spółka ma zadłużenie
to miasto musi je przejąć. Dlatego też związki chcą popracować nad restrukturyzacją kosztową
szpitala w ramach SP ZOZ – u, gdyż jest to bezpieczne dla personelu ale także dla mieszkańców.
Radny Andrzej Korfanty zwrócił się z zapytaniem, co się stanie jeżeli strona miejska nie wysłucha
postulatów dot. restrukturyzacji związków zawodowych.
Teresa Balwierz poinformowała, że związki nie są głosem uchwałodawczym tylko doradczym.
Nikt nie jest pewny, czy tworzenie spółki jest możliwością oddłużenia tego szpitala, dlatego też trzeba
się nad tym dobrze zastanowić.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, że trudno, aby Komisja ds. Zdrowia pracowała nad materiałami
skoro ich notorycznie nie otrzymuje, nie ma także odpowiedzi na postulaty Komisji. Ponadto
zaproponował, aby na kolejne posiedzenie Komisji zaprosić panią Jolantę Luksę – Pydych – Zastępcy
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Stwierdził także, że w piątek do porozumienia było bardzo daleko w związku z tym, co się takiego
stało, że w przeciągu kilku godzin doszło do porozumienia.
Bernadeta Witkowska poinformowała, że w piątek cała administracja nie pracowała – była to forma
zaostrzenia strajku. Ponadto do Prezydenta Miasta dotarła informacja, że w poniedziałek nie będzie
w szpitalu lekarzy, ponieważ biorą oni urlopy na żądanie. Wyjaśniła, że istniała również groźba
rozpoczęcia strajku głodowego.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, że była również mowa o zrzeczeniu się funduszu socjalnego za rok
2010 oraz lata ubiegłe, w związku z tym o jakiej kwocie jest mowa.
Bernadeta Witkowska poinformowała, że jest to zawarte w osobnym porozumieniu, które zostało
podpisane w dniu dzisiejszym i nie do końca chroni dyrektora przed wypłaceniem tych pieniędzy,
ponieważ PIP robiąc kontrolę może nie uznać tego porozumienia. Natomiast jest to kwota około
500 000 zł.
Teresa Balwierz poinformowała, że to drugie porozumienie będzie skutkowało aneksem jeśli chodzi
o fundusz socjalny na przyszły rok. Natomiast kwota 500 000 zł jest kwotą zaszłości, które dyrektor
nie wpłacił do funduszu i nie ma możliwości jego negocjowania. Jednakże związki zobowiązały się,
że nie będą upominać się o jej wypłacenie.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, że nie zrozumiał tej pierwszej części wypowiedzi.
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Teresa Balwierz poinformowała, że w szpitalu obowiązuje regulamin wynagradzania oraz funduszu
socjalnego. Pełny odpis tego funduszu wynosi około 37, 5 % kwoty ustalonej przez ministerstwo,
dlatego też ten procent dyrektor szpitala może negocjować na początku roku. Ponadto na początku
przyszłego roku związki zgodziły się podpisać aneks do regulaminu, aby odpis był zerowy na ten
jeden rok.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się z zapytaniem, czy stawki 430 i 310 zł są kwotami do stawki
zasadniczej. Ponadto stwierdził, że po przeliczeniu łączna kwota wynosi około 160 000 zł miesięcznie
czyli nie całe 2 000 000 rocznie. W związku z tym, czy ktoś policzył ile pieniędzy odpuszczono
dyrektorowi na rok przyszły.
Bernadeta Witkowska poinformowała, że była to kwota w wysokości 1 270 000 zł.
Radny Marek Szewczyk zrozumiał, że intencją było zawieszenie strajku, w związku z tym dlaczego
strajk został zakończony.
Bernadeta Witkowska odpowiedziała, że na zawieszenie strajku nie zgodził się Prezydent Miasta,
który poinformował, że w przeciwnym razie nie zgodzi się na żadne ustępstwa. Ponadto
w porozumieniu jest zawarty pkt., że podwyżka płac jest uwarunkowana zgodą Rady Miasta
na udzielenie pomocy finansowej, o którą ma się zwrócić dyrektor szpitala.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, że rozumie, iż ma być udzielona pożyczka w związku tym,
czy ta kwota została już ustalona w czasie negocjacji, a jeżeli nie to czy padały jakieś konkretne
kwoty.
Bernadeta Witkowska poinformowała, że dyrektor nie wypowiedział się o jaką kwotę będzie chodziło.
Fakt jest taki, że po przeliczeniu kwoty podwyżek okazało się, iż z kontraktu miesięcznego zostało
jedyne 100 000 zł na utrzymanie szpitala.
Radny Marek Szewczyk zwrócił się do związków zawodowych o przypilnowanie dyrektora szpitala
podczas tworzenia wniosku, gdyż kwota pożyczki jest rzeczą istotną.
Radny Andrzej Skiba zwrócił się z zapytaniem do związków zawodowych, czy warunkiem uzyskania
porozumienia finansowego było jednoznacznie przerwanie strajku.
Bernadeta Witkowska poinformowała, że warunkiem porozumienia było przerwanie strajku w szpitalu.
Radny Andrzej Korfanty uważa, że zakończenie strajku było słuszne. Ponadto cieszy go fakt,
że związki w dalszym ciągu będą dbały oto, aby ten szpital nie został zlikwidowany. Ponadto
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stwierdził, że niestety Komisja ds. Zdrowia jest mało skuteczna dlatego też złoży wniosek,
aby zobowiązać Przewodniczącego Komisji do przedstawienia wszystkich niezrealizowanych
wniosków. Zwrócił się także do Przewodniczącego Komisji o dostarczenie treści upoważnienia
Prezydenta Miasta do przeprowadzenia audytu. Poinformował, że przeglądając raport z audytu
stwierdza, że ktoś dążył do tego, aby oddział ginekologiczno - położniczy uległ samolikwidacji,
gdyż zgodnie z przedstawionymi przez Prezydenta Miasta danymi w dniu 12 marca 2009 r. oddział
ginekologiczno – położniczy w 2007 roku wygenerował 100 000 zł strat. Natomiast w 2008r. ten sam
oddział wygenerował 1 800 000 zł strat. Następnie poinformował, że usługi obce w 2007 roku wyniosły
96 314, 76 gr., w 2008 roku 704 418,57 gr. Koszty rodzajowe bezpośrednie w 2007 r. 1 377 680,63
gr., w 2008 r. 2 237 535,05 gr. Koszty pośrednie w 2007 r. 1 191 138,88 gr., w 2008 r. 2 092 440,03
gr. Porównując usługi oraz koszty oddziału ginekologiczno – położniczego do oddziału chirurgicznego
można zauważyć różnicę, gdyż usługi obce w 2007 r. wyniosły 104 117 zł, w 2008 r. - 186 000 zł.
Koszty rodzajowe bezpośrednie w 2007 r. - 1 715 000 zł, w 2008 r. - 1 947 000 zł. Koszty pośrednie
w 2007 r. - 1 441 641,59 gr., w 2008 r. - 1 966 007,92 gr. Ze względu na tak duże różnice w kosztach
stwierdził, że dobrze byłoby przyjrzeć się fakturom, aby można było przeanalizować wzrosty tychże
kosztów. Ponadto poinformował, że jeśli chodzi o odział internistyczny to koszty też nie są, aż tak
duże w porównaniu do innych oddziałów, ponieważ koszty bezpośrednie wynoszą 1 622 000 zł oraz
1 199 370 zł. Koszty pośrednie 623 000 zł i 826 000 zł. Powierzchniowo komplementarny oddział
internistyczny II – koszty bezpośrednie w 2007 r. wyniosły 1 729 000 zł oraz w 2008 r. - 2 085 000 zł.
Koszty pośrednie 897 000 zł oraz 1 315 000 zł. Usługi obce 143 000 zł oraz 178 000 zł.
Przewodniczący Komisji zaproponował członkom Komisji oraz związkowcom, aby zapoznać się z tym
audytem, aby można przedstawić konkretne pytania.
Radny Andrzej Korfanty zwrócił się z zapytaniem, kiedy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia,
na które przyjdą wszyscy zaproszeni goście. Poprosił, aby Przewodniczący podczas sesji Rady Miasta
poinformował wszystkich, iż Komisja ds. Zdrowia jest regularnie lekceważona przez wszystkich gości
zapraszanych na posiedzenie Komisji.
Pani Sonia Marcinkowska poinformowała, że istotnym elementem jest stopień wykorzystania łóżek.
Stwierdziła także, że do tych przedstawionych kwot były doliczone koszty związane z remontem.
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy koszt remontów termomodernizacji, wymiany ogrzewania
i okien został zwrócony do Urzędu Miasta.
Radny Andrzej Korfanty wyjaśnił, że miasto partycypuje ¼ wysokości – 75% zostaje zwróconych
do Urzędu Miasta. Natomiast z tego 50% miasto przekazuje na inwestycje proekologiczną. Wyjaśnił,
że budynki szpitala są własnością Miasta. Ponadto stwierdził, że gdyby wykorzystanie łóżek było 66 %
to oddział mógłby się zbilansować. Następnie przytoczył fragment audytu w którym jest zawarta
następująca informacja dot. oddziału neonatologicznego: „w celu zapewnienia porównywalności
danych dla analizy okresu 2007 – 2008 wzięto pod uwagę wartości uśrednione dla wszystkich
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okresów do przychodów ze sprzedaży. Doliczono tzw. przekroczenia, pominięto koszty remontów,
które zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta”.
Przewodniczący Komisji przedstawił informację dot. kontroli z NIK-u, na podstawie której wskazano,
że do 2008 r. w zapisie statutowym istniał pkt. mówiący o tym, że organem założycielskim jest Rada
Miasta co jednoznacznie wskazuje, że Rada Miasta jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli,
realizacji zadań statutowych szpitala, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości
gospodarowania mieniem gospodarczym i finansowym, kontroli i oceny działalności jednostki
organizacyjnej oraz pracy jej kierownika. Jednoznaczne odczucie osoby kontrolującej jest takie,
że Rada Miasta mając taki zapis statutowy powinna również wykonywać funkcje kontrolne. Następnie
Przewodniczący poinformował, iż w jego odczuciu organami Miasta jest Rada Miasta i organ
wykonawczy. Rada swoją funkcję uchwałodawczą i kontrolną realizuje poprzez podejmowanie uchwał.
Rada Miasta nie powołuje i nie odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych, gdyż zgodnie
z prawem to jest rola organu założycielskiego.
Radny Andrzej Korfanty wyjaśnił, że Rada Miasta powinna chociaż opiniować poszczególne
kandydatury.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że to jak umiejscowiony jest SP ZOZ łącznie z Radą Społeczną,
jednoosobowo odpowiadającym kierownictwem za działalność finansową z wydzieloną strukturą
finansową jest specyficznym tworem w polskim prawodawstwie. Na Komisji Rewizyjnej nie raz ścierały
się poglądy w jakim stopniu Rada Miasta może kontrolować działalność SP ZOZ –u. Funkcję kontrolną
Rady Miasta powinna posiadać działalność Komisji ds. Zdrowia.
Radny Andrzej Korfanty wyjaśnił, że jak była powoływana Komisja ds. Zdrowia, to w zamyśle miała
zajmować się sprawami przekształceń w zakresie ochrony zdrowia w mieście, miała także
kontrolować te przekształcenia, dyskutować z pracownikami, przeprowadzać konsultacje społeczne
itp. Natomiast sam pan Przewodniczący nie wiele później głosował za powstaniem Komisji
ds. restrukturyzacji.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że wypracowanie modelu przekształceń nie było celem Komisji ds.
Zdrowia.
Radny Andrzej Korfanty wyjaśnił, że Komisja ds. Zdrowia miała zająć się szeroko rozwiniętymi
sprawami ochrony zdrowia, jak również przekształceniami.
Przewodniczący Komisji zawnioskował o sprawdzenie zakresu działalności Komisji, gdyż w uchwale
powołującej zakres nie ma sformułowania o opracowaniu modelu przekształceń i wypracowaniu
sposobu przekształceń.
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Radny Andrzej Korfanty wyjaśnił, że treść tej uchwały została przepisana z poprzedniej uchwały
powołującej Komisję ds. Zdrowia. Natomiast w dyskusji na sesji Rady Miasta były takie zapewnienia.
Komisja tematycznie związana z daną dziedziną powinna się tym zajmować, dlatego powoływanie
innej Komisji było niecelowe.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, że Komisja ds. Zdrowia powinna się spotkać przed sesją
w godzinach rannych, aby niezrealizowane pytania, czy postulaty przedstawić. Ponadto wyjaśnił,
że

Komisja ds. Zdrowia zajmuje się ochroną zdrowia, jak również wypracowaniem modelu

przekształceń.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że podjął się przewodniczenia w tej Komisji tylko dlatego,
aby ta Komisja mogła powstać. Poinformował, także że o porozumieniu podpisanym w 2006 r.
dot. wynagrodzeń dowiedział się dopiero na posiedzeniu Komisji wówczas gdy dyrektorem szpitala
była pani Ewa Świderska.
Radny Andrzej Korfanty wyjaśnił, że Komisja ds. Zdrowia złamała prawo, gdyż opracowała uchwałę
dot. modelu funkcjonowania służby zdrowia, która została przygotowana na sesję 12 marca 2009 r.
Natomiast pan Przewodniczący nie był łaskaw nawet jej przedstawić, gdyż została powołana inna
Komisja wiodąca w tym temacie.
Przewodniczący

Komisji

stwierdził,

że

stanowisko

Prezydenta

Miasta

zostało

poprawione

i przedstawione na Komisji, która je przyjęła.
Radny Andrzej Skiba stwierdził, że cechą słabości tej Komisji jest zbyt mały skład osobowy. Wyjaśnił,
że jeżeli będzie wola Przewodniczącego to Komisja będzie składała się z większej ilości radnych.
Radny Andrzej Korfanty złożył następujące wnioski:

1. „Proszę o przedstawienie wszystkich niezrealizowanych wniosków złożonych przez członków
Komisji Zdrowia oraz o przedstawienie nieobecności wszystkich zaproszonych przez
Przewodniczącego Komisji Zdrowia gości, których nieobecność uniemożliwiła merytoryczną
pracę Komisji.

2. Proszę o dostarczenie członkom Komisji Zdrowia kserokopii upoważnienia Prezydenta Miasta
Piekary Śląskie nr ORo.01132-162/09 z dnia 3 lipca 2009 r.

3. Proszę o sformułowanie stanowiska Komisji Zdrowia negatywnie oceniającego lekceważenie
Komisji Zdrowia i jej członków przez zaproszonych gości, którzy swoją nieobecnością
uniemożliwiają pracę Komisji oraz o przedstawienie tego stanowiska na najbliższej sesji Rady
Miasta Piekary Śląskie”.
Powyższe wnioski stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Komisji poprosił radnego Andrzeja Korfantego - chcąc zrealizować wniosek
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w pkt. 3 o pomoc i przygotowanie opinii oraz dostarczenie jej w najbliższym czasie.
Pani Teresa Balwierz wyjaśniła, że radny Andrzej Korfanty powiedział, iż w audycie jest wykazane,
że wzrosły koszty administracji. Jednakże w audycie jest również zapis, że najpoważniejszy wzrost
kosztów usług obcych wynika z przeprowadzonych w 2008 r. remontów oraz usług prawniczych.
Tak znaczącą kwotę usług prawniczych stanowią głównie prowizje dla prawnika od wartości
wygranych spraw sądowych. W pierwszym kwartale 2007 r. koszty te wyniosły 8 418 zł. Pierwszy
kwartał 2008 r. - 30 000 zł. Natomiast pierwszy kwartał 2009 r. - 109 000 zł. W związku z tym zwróciła
się z zapytaniem, gdzie szpital ma szukać oszczędności, czy pracownik administracji, który wykonuje
rzetelnie swoją robotę, za płacę podobną do salowej w szpitalu - zarabia dużo. Dlatego
też związkowcy domagają się takiej restrukturyzacji kosztów, aby była ona rzetelna.
Radny Andrzej Korfanty wyjaśnił, iż jest przekonany, że są to koszty zarządu prowadzonego przez
byłego dyrektora szpitala pana M. E. oraz panią M. H., a także koszty fikcyjnych umów. Ponadto
po czterech miesiącach trafia do radnych audyt, który wykazuje dziwne dane. Rada Miasta nie miała
nad tym nadzoru, gdyż nie miała dostępu do tych wszystkich informacji. Poinformował, że była
propozycja powołania Komisji, która przeprowadziłaby kontrolę w szpitalu, ale niestety nie udało
się tego zrealizować. Następnie był projekt, aby to Komisja Rewizyjna miała sprawdzać działania
szpitala, jednakże Przewodniczący tej Komisji poinformował, że Komisja Rewizyjna nie jest do tego
uprawniona. Następnie powstała Komisja ds. restrukturyzacji, która w tym kierunku nie zrobiła nic.
Bernadeta Witkowska poinformowała, że bardzo ważna jest zbliżająca się sesja Rady Miasta
i decyzje, które zostaną na niej podjęte. Prezydent Miasta na tą sesję ma przygotować uchwałę
o przekształceniu SP ZOZ w NZOZ z 100% udziałem gminy. W związku z tym zwróciła
się z zapytaniem, czy radni przygotują uchwałę, która będzie kontr uchwałą. Ponadto poinformowała,
że miasto powinno dać szansę szpitalowi, dlatego też jeżeli by ta spółka miała powstać, to czy jest
możliwe ujęcie w uchwale o przekształceniu szpitala pozostawienie struktury istniejących oddziałów,
czy też pokrycia ujemnego wyniku finansowego. Podkreśliła również, iż niepokojący jest fakt,
że miasto w przyszłorocznym budżecie nie przewiduje dofinansowania do szpitala.
Radny Andrzej Skiba wyjaśnił, że nikt z członków Komisji nie otrzymał projektu takiej uchwały, dlatego
też spodziewał się obecności dziś zaproszonych gości, aby otrzymać takie informacje i się do tego
ustosunkować.
Bernadeta Witkowska stwierdziła, że jeżeli na sesji Rady Miasta taka uchwała zostanie przedstawiona
to tylko na taką propozycją odbędzie się głosowanie. Natomiast mogłyby zostać przedstawione inne
projekty uchwał.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że w marcu tego roku Rada przyjęła uchwałę intencyjną o zmianie
formy prowadzania szpitala z SP ZOZ w NZOZ, kierując się chęcią zbilansowania i uzyskania
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dodatkowych przychodów.
Radny Andrzej Korfanty stwierdził, że z tej uchwały zostało wykreślone to o czym wcześniej mówił,
czyli pozostawienia struktury SP ZOZ i racjonalizacji zarządzania tą placówką. Natomiast do autorstwa
przyznał się pan Przewodniczący Komisji. Ponadto tworzenie jakichkolwiek uchwał na tej Komisji
jest bezcelowe, gdyż każda decyzja podjęta na posiedzeniu Komisji ds. Zdrowia jest ignorowana.
Stwierdził także, że jest przeciwny podejmowaniu na najbliższej sesji Rady Miasta jakichkolwiek
decyzji, gdyż nie przyniesie to żadnego efektu. Poinformował również, że dodatkowo pojawił
się problem z przychodnią w Brzezinach Śląskich.
Radny Marek Szewczyk stwierdził, że nie wyobraża sobie, aby uchwała dot. przekształceń Szpitala
Miejskiego trafiła na sesję z pominięciem przedstawienia jej związkom zawodowym i Komisji Zdrowia.
Bernadeta Witkowska stwierdziła, że jest to możliwe, gdyż Prezydent Miasta poinformował, że taką
uchwałę otrzymamy po jej przegłosowaniu, dlatego też jeżeli zapadnie uchwała o przekształceniu
szpitala w spółkę to głos związków zawodowych nie będzie właściwie do niczego potrzebny.
Radny Andrzej Korfanty stwierdził, że trzeba wspólnie wypracować taką uchwałę, która będzie
zadawalała wszystkich tak aby szpital mógł istnieć i spełniać swoje statutowe cele. Ponadto wyjaśnił,
że

ZOZ

działa

na

zasadzie

non

profit,

dlatego

też

szpital

powinien

się

bilansować,

a nie wypracowywać zyski.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że ma wątpliwości dot. tego jak będzie wyglądało zapewnienie
środków finansowych na zrealizowanie podpisanego porozumienia. Ponadto jeżeli do Biura Rady
Miasta wpłyną jakiekolwiek projekty uchwał przed sesją to muszą one większością głosów zostać
wprowadzone pod obrady.
Bernadeta Witkowska zwróciła się z zapytaniem, czy jest możliwe, aby radni przygotowali uchwałę,
która spełniałaby wszystkie oczekiwania związków zawodowych.
Teresa Balwierz poinformowała, że na spotkaniach z posłem Jerzym Polaczkiem padały zapewnienia
Prezydenta Miasta, że na najbliższej sesji Rady Miasta pojawi się taka uchwała. Związki wyraziły
zgodę warunkując pewne postulaty, jednak Prezydent Miasta stwierdził, że nie za bardzo takie
zapewniania może ta uchwała zawierać.
Radny Andrzej Skiba stwierdził, że to nie musi być kontr uchwała tylko umowa spółki.
Przewodniczący Komisji dodał, że na Komisji przekształceń padły stwierdzenia, że tryb postępowania
ma dot. spółki z określonym zakresem bez wskazania formy działalności i ta spółka po utworzeniu
będzie powołana przez NZOZ.
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Pani Sonia Marcinkowska poinformowała, że po konsultacji z prawnikami stwierdzono, że uchwała
intencyjna o likwidacji szpitala i powołaniu spółki ma nadrzędną moc nad statutem.
Radny Marek Szewczyk złożył wniosek o zwołanie Komisji ds. Zdrowia w dniu 25 listopada 2009 r.
o godz. 8.00 celem oceny dotychczasowej działalności, wyciągnięcia wniosków oraz wypracowania
stanowiska dot. działalności służby zdrowia na najbliższą sesję.
Radny Andrzej Korfanty stwierdził, że wprowadzenie takiej uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta
jest bezcelowe. Natomiast członkowie komisji ds. Zdrowia nie mają z kim dyskutować w tym temacie.
Poinformował, że jeżeli 12 radnych nie będzie przekonanych do kontr uchwały to nie ma sensu
jej tworzenia.
Następnie Przewodniczący Komisji wniósł wniosek złożony przez radnego Marka Szewczyka
pod głosowanie.
Wniosek został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie (4 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych,
0 głosów wstrzymujących).
Powyższy wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radny Andrzej Skiba zwrócił się z do związków zawodowych, aby pamiętać, że stanowisko
o utrzymanie struktury SP ZOZ w świetle prawa jest w tej chwili nie możliwe, ponieważ Prezydent
Miasta realizuje postanowienie Rady Miasta, które mówi, że następnym etapem jest tworzenie spółki.
Radny Andrzej Korfanty stwierdził, że uchwała intencyjna nie posiada określonych ram czasowych.
Bernadeta Witkowska wyjaśniła, iż słowa radnego Andrzeja Skiby tym bardziej przekują
do przygotowania kontr uchwały.
Teresa Balwierz zwróciła się z prośbą o przesłanie związkom omawianego na dzisiejszym
posiedzeniu audytu.
Radny Andrzej Skiba zwrócił się z zapytaniem, czy związki są gotowe przyjąć spółkę.
Bernadeta Witkowska wyjaśniła, iż związki chcą bronić SP ZOZ –u, natomiast nie wiadomo, czy będą
miały na to wpływ.
Przewodniczący Komisji zawiesił posiedzenie Komisji ds. Zdrowia zgodnie z przyjętym wnioskiem.
Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia
Krzysztof Seweryn
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