Knurów,13.01.2006r.

Protokół Nr 29/2006
z posiedzenia. Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
w dniu 09.01.2006r.

Obecnych: 6 członków Komisji.
Goście: Zastępca Prezydenta K. Kachel, Wicestarosta S. Adamczyk, Dyrektor ZOZ M. Stronczek,
Zastępca Dyrektora ZOZ M. Gabryś, Dyrektor MOSiR P. Surówka, Radny E. Tymoszek Prowadzący
obrady: przewodniczący Komisji Grzegorz Nocoń.
Początek obrad godz. 16.00.

Porządek obrad:
1]. Otwarcie posiedzenia Komisji i sprawdzenie quorum.
2]. Przyjęcie porządku obrad.
3]. Przedstawienie protokołu Nr 27/2005 z poprzednich posiedzeń Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych
w roku 2005.
4]. Sytuacja SPZOZ w Knurowie- pytania i dyskusja.
5]. Przedstawienie pism i uchwal do rozpatrzenia i zaopiniowania przez Komisję Zdrowia i Spraw
Socjalnych - dyskusja i wnioski.
6]. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia Komisji.

Ad. 1 Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący G. Nocoń, witając wszystkich przybyłych i
stwierdzając quorum i prawomocność posiedzenia.

Ad. 2 Przewodniczący zapoznał obecnych z porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie [6
głosów za].

Ad. 3 Przedstawiono protokół Nr 27/2005 z poprzedniego posiedzenia Komisji [do indywidualnego
zapoznania]. Uwag nie zgłoszono.

Ad. 4
Dyrektor SPZOZ Knurów Marcin Stronczek przedstawił podjęte do tej pory kroki naprawcze
zmierzające do uzdrowienia sytuacji finansowej Zakładu. Aktualne zadłużenie - jego zdaniem - wynosi
około 6 370 000 PLN, w tym zobowiązania wobec załogi to około 4 400 000 PLN (łącznie z
działaniami prawnymi komorniczymi zaległościami ZUS}, zaś pozostałe zobowiązania to zaległości
wobec usługodawców związane z bieżącą działalnością ustawowa wynoszą 41 000 PLN, wobec ZUS
wynoszą 695 000 PLN, wobec Urzędu Skarbowego - 38 000 PLN, inne - w kwocie 126 000 PLN.
Dyrektor przedstawił analizę sytuacji finansowej poszczególnych jednostek świadczących usługi
medyczne w ramach SP ZOZ. Jednostkami deficytowymi są: Oddział Chirurgii oraz Przychodnie
Rejonowe Nr 3, Nr 4, Nr 5 w Knurowie. Pozostałe oddziały szpitalne oraz przychodnie mają
zbilansowaną sytuację finansową. Przedstawił program naprawczy w postaci przeniesienia deklaracji
z deficytowych przychodni do najbliższej zbilansowanej finansowo. Na temat przyszłości deficytowego

oddziału dyrektor nie zajął stanowiska. W kwestii Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci rozważane jest z
powodów lokalowych przeniesienie do pomieszczeń po likwidowanej Poradni D D1 przy ul. Dywizji
Kościuszkowskiej; w tej sprawie zwrócono się do organu założycielskiego o wsparcie finansowe.
Dyrektor

przedstawił

główne

kierunki

proponowanych

zmian

w

pionach

pozamedycznych

(administracja, utrzymanie czystości, kuchnia, pralnia, usługi warsztatowe, centrala telefoniczna) oraz
w zakresie działalności statutowej. Dyrektor nie podał wysokości spodziewanych oszczędności po
wprowadzeniu tych działań. Podał jedynie koszt zakupu nowej automatycznej centrali telefonicznej,
wynoszący około 40 000 PLN. Wyjaśnił niemożność kontraktowania usług medycznych z zakresu
podstawowej opieki medycznej w placówkach nie świadczących usług w wymaganych przez NFZ
godzinach.
Przewodniczący G. Nocoń nie zgodził się z przedstawionym bilansem finansowym Oddziału
Chirurgicznego.
Radny D. Dzindzio zapytał o szczegóły dotyczące wprowadzenia automatycznej centrali telefonicznej
oraz źródeł programu restrukturyzacji.
Dyrektor M. Stronczek przedstawił korzyści wynikające z zakupu centrali dla zakładu oraz
poinformował o procedurach wdrażania programu restrukturyzacji.
Radna Barbara Gawlińska- Twardawa zapytała o zysk wypracowany przez Przychodnię Nr 2 w
Knurowie. Dyrektor M. Stronczek wyjaśnił, ze jest to kwota 72 000 PLN w skali półrocza - na pewno
nie wystarczająca na dostosowanie przychodni do wymogów NFZ. Dodał, ze istnieje koncepcja
przystosowania jednostek świadczących usługi w ramach SP ZOZ do wymogów, jednak jest bardzo
kosztowna, i np. dla Oddziału dla Przewlekle Chorych wynosi 1 400 000 PLN. Zapoznał radnych ze
schematem postępowania negocjacyjnego z NFZ.
Wicestarosta S. Adamczyk przestawił role powiatu jako organu założycielskiego. Wyjaśnił, że Powiat
w swoich działaniach statutowych może przekazywać środki na inwestycje, zakup sprzętu, szkolenie
personelu oraz programy profilaktyczne. Środki na zobowiązania wobec pracowników może
uruchomić dopiero w momencie likwidacji Zakładu. Zwrócił uwagę na złe zarządzanie zakładem przez
poprzedniego dyrektora, zwłaszcza w kwestii niedoszacowania kwoty zobowiązań wobec personelu
przed decyzją o zaciągnięciu na ten cel pożyczki. Stwierdził też, ze poprzedni dyrektor składał
niekompletne sprawozdania finansowe staroście. Aktualnie Starostwo rozważa dwie możliwości
wyjścia z sytuacji: dalsze negocjacje z pracownikami oraz zaciągnięcie kolejnej pożyczki przez ZOZ.
Starostwo stoi na stanowisku cięć na płacach [redukcji zatrudnienia] i nie widzi konieczności likwidacji
Zakładu. Poza tym stwierdził, ze Starostwo oczekuje na nowy budżet unijny i zawarte w nim środki na
inwestycje w służbie zdrowia. Zdaniem wicestarosty ZOZ-y mają utrzymywać się z kontraktu z NFZ.
Powiat w budżecie na rok 2006 przewidział kwotę 400 000 PLN na funkcjonowanie SP ZOZ Knurów.
Przewodniczący G. Nocoń zapytał o plany rozdzielenia lecznictwa otwartego i zamkniętego.
Wicestarosta S.Adamczyk nie był kompetentny do udzielenia wiążącej odpowiedzi z uwagi na możliwe
komplikacje prawne - obecnie można rozdzielić lecznictwo zamknięte od otwartego jedynie poprzez
likwidację zakładu i stworzenie dwóch nowych podmiotów, co wiązałoby się dużymi nakładami
finansowymi, gdyż nowo otwierane zakłady opieki medycznej musiałyby spełniać bardzo wygórowane
normy lokalowo-sprzętowe.
Dyrektor SP ZOZ M.Stronczek zaznaczył, ze nie ma chęci prywatyzacji w lecznictwie ambulatoryjnym.

Zdaniem radnej Barbary Gawlińskiej Twardawa wnioski prywatyzacyjne zostały złożone w starostwie
przez załogę w 2001 r.
Radny E. Tymoszek zadał pytanie dotyczące opieki medycznej nad dziećmi w Szczygłowicach oraz
dlaczego starosta tak późno odebrał sygnały o niepokojącej sytuacji finansowej SP ZOZ.
Dyrektor M. Stronczek odpowiedział, ze działalność medyczna podlega również rachunkowi
ekonomicznemu oraz zapewnił, że będzie stał na stanowisku zmian organizacyjnych a nie likwidacji
Poradni D D1 w Szczygłowicach. Ostateczne decyzje w tej kwestii zapadną za 2-3 miesiące.

Radna Barbara Gawlińska Twardawa zapytała o wysokość kwot przekazanych przez powiat na
funkcjonowanie SP ZOZ w latach 2002 - 2005.
Wicestarosta S. Adamczyk nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Znał tylko kwotę z budżetu na rok
2006. Natomiast potwierdził, że Gmina Knurów przekaże w 2006 r. 100 000 PLN na zakup
laparoskopu.
Radny Tomasz Reginek zapytał o gwarancje Powiatu celem zaciągnięcia kolejnego kredytu przez SP
ZOZ na remonty, adaptację pomieszczeń, sprzęt. Wicestarosta odpowiedział, że starostwo spodziewa
się uzyskania środków ze sprzedaży placówek medycznych najemcom w Pyskowiach i wtedy rozważy
możliwość przekazania pieniędzy na ww. cele dla SP ZOZ Knurów.
Radny E. Tymoszek domagał się wyjaśnień w sprawie kolejek na badania specjalistyczne (USG) w
szpitalu.
Radny Tomasz Reginek odpowiedział, że tak było, ale obecnie badania realizowane są bieżąco.
Przewodniczący G. Nocoń zapytał starostę o kroki podjęte w celu oszacowania kosztów dostosowania
obiektów SP ZOZ do wymogów Ustawy z VL2005. Wicestarosta wyjaśnił, że jest to kwota rzędu około
10 000 000 PLN.
Radny G. Nocoń, poddał pod wątpliwość wysokość szacunkowej, stwierdził, że kwota będzie
oscylować w granicach 20 mln PLN i zapytał czy Starostwo Powiatowe jest, przy obecnych wpływach
budżetowych, udźwignąć zadanie przystosowania podległych mu jednostek do nowych norm do 2010
roku?
Wicestarosta stwierdził, że na chwilę obecną i bez pomocy innych organów, nie widzi możliwości
wydania 10 milionów PLN w przeciągu 5 lat na to zadanie.
Radny Tomasz Reginek zaproponował stworzenie jako organu założycielskiego SP ZOZ Powiatu i
Związku Międzygminnego. Wicestarosta wyjaśnił, że nie widzi takiej potrzeby, gdyż przy dobrej woli
gmin środki finansowe mogą być przekazywane SP ZOZ.
W trakcie dyskusji pojawił się pomysł spotkania włodarzy gmin, których mieszkańcy leczą się w SP
ZOZ Knurów. Na miejsce spotkania wskazano starostwo.
Radna Teresa Kocierz zapytała o mechanizm procesu zwalniania salowych, realizację spotkań
Dyrektora z załogą oraz oszacowanie kosztów restrukturyzacji zakładu w świetle przejęcia opieki
całodobowej, likwidacji kuchni oraz zakupu automatycznej centrali telefonicznej. Poprosiła o
przedstawienie wyjaśnień na sesji oraz ustosunkowanie się ewentualnie wskazanie czasu
zbilansowania finansowego SP ZOZ.
Dyrektor Stronczek przedstawił sprawę przejęcia zadania własnego SP ZOZ w Knurowie: opieki
ambulatoryjnej nocnej i świątecznej, od Pogotowia Ratunkowego.

Ad. 5
Pismo nr 1
Pismo Prezydenta Miasta Knurów do Przewodniczącego RM z dn. 28.12.2005 wyjaśniające
niemożność zmniejszenia środków finansowych o 10 OOOPLN w rozdz. 90004 i przeniesienia ich do
rozdziału 85154. Komisja zapoznała się z pismem.
Pismo nr 2
Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów do Przewodniczącego RM z dnia 19.12.2005 w sprawie
zaplanowania środków w wysokości 10 000 PLN na program "Dostarczenie żywności najuboższej
ludności UE PEAD".
Komisja zapoznała się z pismem.
Pismo nr 3
Pismo Dyrektora MOPS w Knurowie do Prezydenta Miasta Knurów z dnia 12.12.2005 dotyczące
konkursu do realizacji zadania z zakresu usług mających na celu zapewnienie miejsc noclegowych
osobom tego pozbawionym na rok 2006.
Komisja zapoznała się z pismem. Bez uwag.
Pismo nr 4
Pismo Prezydenta Miasta Knurów do Przewodniczącego RM z 15.12.2005 informujące o
wypowiedzeniu umowy - dzierżawy autobusu z dniem 31.12.2005 i prośba o wypracowanie
stanowiska mającego na uwadze prawidłowość wykorzystania mienia gminnego.
Dyrektor MOSIR wyjaśnił, że zaległości firmy Comfort Lines na dzień 30.11.2005 wynoszą 54 000
PLN. W styczniu 2006 wpłynęła wpłata za miesiąc grudzień 2005 r w kwocie 13 000 PLN i prośba
Comfort Lines o rozłożenie należności i ewentualne renegocjacje warunków umowy - dzierżawy.

Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych proponuje utrzymać w mocy Uchwałę RM VIII) 116)2003 [3 głosy
za, przeciw 0, wstrzymujących się 1].
Na wniosek Radnej Kocierz, Komisja wnioskuje o dostarczenie dokumentacji pełnej analizy
technicznej autobusu i finansowej dzierżawcy [4 głosy za].

Ad.6]
W związku z brakiem wolnych wniosków i uwag oraz wyczerpaniem tematyki przewodniczący
zakończył posiedzenie Komisji.

Zakończenie obrad godz.20,00.

Z-ca Przewodniczącego Komisji,
Barbara GAWLIŃSKA-TWARDAWA

Przewodniczący Komisji Sekretarz
•

Grzegorz NOCOŃ

