PROTOKÓŁ Nr 10/16
z posiedzenia Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 24 maja 2016r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Radni w liczbie 6 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.Informacja SP ZOZ Myszków na temat realizacji kontraktu z NFZ oraz kondycji finansowej
szpitala.
4.Informacja na temat skali bezrobocia w powiecie myszkowskim oraz aktualnej tendencji
tego zjawiska.
5.Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec Bartnik. Stwierdziła prawomocność obrad. Powitała zebranych na posiedzeniu. Przedstawiła
porządek posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
6 radnych. Przy 6 głosach za, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 6 głosach za, protokół został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3.
Informacja SP ZOZ Myszków na temat realizacji kontraktu z NFZ oraz
kondycji finansowej szpitala.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że radni otrzymali
informację, następnie ją odczytała. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Zaproponowała, żeby poczekać na panią Skarbnik, aby uzyskać informację jakie środki były
przekazane na pomoc SP ZOZ w Myszkowie i wystosujemy pismo. Przewodnicząca komisji
zarządziła 5 minut przerwy w posiedzeniu komisji.
Po przerwie zostało wznowione posiedzenie komisji. Poprosiła panią Skarbnik o udzielenie
informacji, ile gmina przekazała jako pomoc przez SP ZOZ Myszków w ciągu ostatnich
dwóch kadencji.
Radna Mirosława Picheta dodała, że trzech kadencji.
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Pani Skarbnik powiedziała, że wyciągnęła informację ze sprawozdania z wykonania budżetu
rocznego. Pierwsze informacje odnośnie dofinansowania szpitala już są wykazane w 2006r.
do 2011r., nie wliczając w to podatku od nieruchomości. W 2006r. było zakupione łóżko
porodowe na wartość 18.725 zł. Łóżko porodowe jest przekazane umową użyczenia, jest
praktycznie na stanie gminy, a znajduje się w szpitalu. W 2007r. była pomoc rzeczowa, też
jest zakupiony respirator, ale też umową użyczenia został przekazany do szpitala w kwocie
27.097 zł. Rok 2006 to kadencja Burmistrza O., 2007r. to kadencja Burmistrza R., 2008 –
2011 pomoc finansowa dla szpitala wynosiła co roku po 500.000 zł, czyli łącznie 2 mln zł.
Oprócz tego uchwałą Rady w 2008r. szpital został zwolniony z podatku pod nieruchomości.
W trakcie roku są jakieś korekty, roczny podatek do 2011r. wynosi około 106.000 – 108.000
zł, czyli minimum 300.000 zł.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała, czy łącznie 106.000 zł?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że to jest podatek roczny, trzy lata. W 2009r. było 106.000 zł,
w 2010 – 2011, później już szpital płacił podatek czyli minimum 300.000 zł. Przyznała, że nie
sprawdziła 2008r., ponieważ to było zwolnienie w trakcie roku, nie wiem czy było półroczne,
czy tylko cztery. Może być maksymalnie do 350.000 zł za ten okres.
Radna Zofia Jastrzębska zapytała o kwotę 500.000 zł na tomograf.
Pani Skarbnik powiedziała, że kwota 500.000zł w 2008r. była przeznaczona na zakup
tomografu.
Radna Beata Jakubiec – Bartnik stwierdziła, że razem było przekazanych Szpitalowi łącznie
z podatkiem 2.400.000 zł. Podatek to też jest wsparcie finansowe.
Pani Skarbnik zgodziła się z tym. Gdyby nie uchwała Rady zwalniająca Szpital z podatku, do
budżetu musieliby płacić co roku minimum 106.000 zł.
Komisja sformułowała wniosek.
W związku z pismem Nr SP ZOZ-D/1078/2016 do Burmistrza Myszkowa Pana
Włodzimierza Żaka w sprawie informacji o realizacji kontraktu z NFZ w zakresie
lecznictwa zamkniętego, podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej i kondycji finansowej szpitala my członkowie Komisji Zdrowia, Rodziny
i Polityki Socjalnej, radni Miasta Myszkowa czujemy się nieusatysfakcjonowani treścią
w/w pisma. Nadmieniamy, iż gmina Myszków od 2006 – 2011 przeznaczyła około 2,5
mln zł na rozwój SP ZOZ Myszków. W związku z tym prosimy o informację SP ZOZ
Myszków na temat realizacji kontraktu z NFZ oraz kondycji finansowej szpitala.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych, przy 6 głosach za,
0 wstrzymujących się, 0 przeciwko wniosek został przyjęty jednogłośnie.
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Do punktu 4.
Informacja na temat skali bezrobocia w powiecie myszkowskim oraz aktualnej tendencji
tego zjawiska.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że radni otrzymali
informację. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Z uwagi na brak
przedstawiciela PUP w Myszkowie komisja postanowiła ten temat przenieść na miesiąc
wrzesień.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy radni mają jakieś
pytania?
Radny Wiesław Niedzielski zapytał, kto jest inicjatorem trwającej od miesiąca aukcji
z jabłkami? Kto ją sponsoruje?
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik odpowiedziała, że nikt tego nie
sponsoruje. To jest Charytatywne Centrum Pomocy Chrześcijańskiej, to jest darmowe
przekazywanie dla mieszkańców. Zbiórka jest w określonych miejscach, w następny wtorek
będzie następna zbiórka koło Mrówki. Na Facceboku są ogłoszenia.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca komisji

Magdalena Niewiadomska

Beata Jakubiec - Bartnik
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