P R O T O K Ó Ł Nr 4/11
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 21 czerwca 2011r.
W posiedzeniu komisji udział wzięli:
1.Radni w liczbie 5 osób – wg załączonej listy obecności.
2. Pani Dorota Kaim Hagar – z-ca dyrektora SP ZOZ Myszków.
4. Pan Wojciech Picheta – dyrektor SP ZOZ Myszków.
3. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
Nieobecni radni:
1.Pani Elżbieta Kościow - usprawiedliwiona.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja SP ZOZ Myszków na temat realizacji kontraktu z NFZ oraz postępu prac przy
modernizacji szpitala.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji pan Andrzej Ciesielski. Przywitał
zebranych na posiedzeniu radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad.
Przedstawił porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie do porządku posiedzenia
punktu: Dyskusja na temat pomocy finansowej dla SP ZOZ Myszków. Cel - dokończenie
inwestycji rozbudowy szpitala powiatowego w Myszkowie. Zapytał czy ktoś z Państwa
radnych ma uwagi do tak zaproponowanego porządku posiedzenia. Wobec braku uwag
poprosił o jego przegłosowanie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku posiedzenia. W głosowaniu wzięło udział
5 radnych. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Przyjęty porządek posiedzenia.
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.Dyskusja na temat pomocy finansowej dla SP ZOZ Myszków – celem dokończenia
inwestycji.
4. Informacja SP ZOZ Myszków na temat realizacji kontraktu z NFZ oraz postępu prac przy
modernizacji szpitala.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
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Do punktu 2.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Protokół przy 5 głosach za został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 3.
Dyskusja na temat ewentualnej pomocy finansowej dla SP ZOZ Myszków.
Przewodniczący komisji przedstawił rys historyczny jak rozbudowa szpitala przebiegała
i jaka była pomoc w tym zakresie gminy Myszków.
Zaproponował przydzielenie kwoty 500 000,00zł na pomoc dla SP ZOZ Myszków.
Zabezpieczenie finansowania widziałby w środkach zewnętrznych. Otrzymał zapewnienie od
burmistrza Myszkowa, że budżet nie zostanie uszczuplony o tą kwotę. Ze środków
zewnętrznych nastąpi zwrot funduszy w kwocie 1,5 mln. w związku z inwestycją na
ul. Kochanowskiego i z tych środków można przekazać 500 000,00zł na rozbudowę SP ZOZ.
Podkreślił wagę natychmiastowej pomocy; kwestia uzyskania lepszego kontraktu, posiadania
specjalistycznej kadry.
Pani Teresa Bielak przedstawiła stanowisko Burmistrza, deklarację do przekazania
300 000,00zł. powiedziała, że jeśli chodzi o pozyskanie środków w kwocie 1,5 mln. zł. nie
jest to takie pewne, że nastąpi to w tym roku. Przedstawiła finansową, niekorzystną sytuację
gminy w bieżącym roku. Zwróciła uwagę radnych na szereg niewiadomych kwot, które trzeba
będzie zaspokoić (jesienna podwyżka nauczycieli, Osińska Góra, internaty).
Przewodniczący komisji stwierdził, iż rozbudowa szpitala ma się ku końcowi. Szereg innych
inwestycji to jak na razie kwestia marzeń – kupienie internatów, budowa mieszkań
socjalnych. Proponował zakończenie tego co już jest rozpoczęte, co było dziełem kilku
kadencji. Jego zdaniem jest to inwestycja najważniejsza w ostatnich latach. Gmina nie
partycypuje w utrzymaniu ośrodków zdrowia, gdyż w zadaniu zapewnienia podstawowej
opieki lekarskiej wyręcza ją szpital. Wszystkie struktury powiatu pomagały i pomagają,
gdyby nasza gmina była „kontra” byłaby to nieprzyzwoitość. Dyskusja trwa od początku
kadencji i nic z niej nie wynika.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał dyrektora SP ZOZ pana Wojciecha Pichetę jaka kwotą
byłaby stosowna, jakie są oczekiwania w stosunku do miasta.
Pan Wojciech Picheta podkreślił, że rozbudowa szpitala jest najważniejszą prospołecznie
inwestycją w mieście. W ubiegłym roku, przy budowaniu założeń do budżetu na ten rok
szpital wnioskował o 750 000,00zł. Ten rok jest najbardziej wymagający jeśli chodzi
o obciążenia finansowe. Zrelacjonował prace trwające na szpitalu, uzasadnił dlaczego tak
ważne jest by teraz dokończyć tą inwestycję, nie można doprowadzić do tego by oglądać
niefunkcjonujący budynek. Gdyby została przyznana kwota 500 000,00zł byliby niezmiernie
wdzięczni. Zapewnił, że byłby to ostatni rok, kiedy o taka pomoc szpital by się zwracał.
Temat rozbudowy byłby zamknięty. Inwestycja jest na ukończeniu.
Radna Jadwiga Nowak powiedziała, że radnych nie trzeba przekonywać do udzielenia
pomocy gdyż są przekonani, była już mowa na ten temat na poprzednich komisjach.
Natomiast dyskusję należy prowadzić w kierunku gdzie „znaleźć” środki. Była mowa, że po
rozliczeniu I kwartału będą środki, które będziemy mogli przekazać.
Burmistrz zaczynając pracę z budżetem na ten rok wiedział już, że kwota 750 000,00zł jest
nie realna, nie możliwa do spełnienia zaproponował kwotę 300 000,00zł. mając na uwadze
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inne zadania jakie miasto wykonuje. Uzasadniał kwotę 300 000,00zł rodzącą się presją
społeczną na zadania, które nie były przewidziane w budżecie, a wpływające na niego
niekorzystnie. Argumentował dlaczego jest zdecydowany pomóc Starostwu i przekazać
środki na szpital. Jednak nie można myśleć o finansowaniu ze zwrotu na Kochanowskiego, bo
nie wiadomo kiedy Urząd Marszałkowski fizycznie przekaże kwotę 1,5 mln., niewątpliwie
jest to wydatek majątkowy.
Radny Eligiusz Uchnast zapytał czy Powiat również miastu pomoże? Poprosił o zapewnienie,
że to już będzie ostatnia taka pomoc.
Pan Wojciech Picheta powiedział, że przy niesprecyzowanym zagadnieniu pomocy trudno
odpowiedzieć, ale jest przekonany, że tak. Domyśla się, że taką pomoc Starostwo mogłoby
wykazać przy okazji omawiania tematu internatów, jednak trudno mu się na ten temat
wiążąco wypowiadać, kompromis w jego mniemaniu jest jak najbardziej możliwy.
Argumentował dlaczego pożądana byłaby kwota co najmniej 500 000,00zł. Prosił, że jeśli
będzie taka wola Państwa radnych o wsparcie na najbliższej sesji RM.
SP ZOZ Myszków jest szerokoprofilowym zespołem w związku z powyższym inwestowanie
odbywa się szerokim frontem, z pełnym wykorzystaniem środków zewnętrznych. Oprócz
starań wkładanych w podnoszenie standardów pomieszczeń, standardów sprzętowych duży
wysiłek wkładany jest by podnieść standard świadczonych usług, jeśli chodzi o bezpośredni
kontakt osób pracujących.
Dyrektor szpitala potwierdził, że prosi ostatni raz o wsparcie na tą inwestycję. Natomiast
w przekroju kolejnych lat być może decydenci szpitala będą oczekiwali wsparcia, ale nie
sądzi, że ono będzie tak duże jak w tej chwili.
Na temat współpracy na linii miasto – starostwo wypowiedziała się radna powiatowa,
dyrektor szpitala pani Dorota Kaim Hagar. Zapewniła o woli współpracy na przyszłość.
Powiedziała na co była przeznaczona uzyskana pomoc od gminy, jak odbywa się
inwestowanie w placówkę, jak podnoszony jest komfort pacjentów i pracy lekarzy.
Burmistrz wyraził życzenie stabilnych kontaktów emocjonalnych. Jest wiele spraw
wspólnych dla miasta i Starostwa. Jest stworzony bilans wspólnych problemów, rozliczeń.
Rozumie i przyjmuje racje dyrekcji szpitala. Za cenę dalszej, owocnej współpracy, wkładu
w budowanie przyjaznego klimatu rozmów przychyla się do prośby dyrekcji SP ZOZ
Myszków.
Komisja sformułowała wniosek:
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie kwoty 500 000,00zł oraz przygotowanie
na najbliższą sesję Rady Miasta projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla SP
ZOZ Myszków celem dokończenia inwestycji.
Odbyło się głosowanie nad wnioskiem. W głosowaniu udział wzięło 5 radnych, przy 5
głosach za wniosek został przyjęty – jednogłośnie.
Do punktu 4.
Informacja SP ZOZ Myszków na temat realizacji kontraktu z NFZ oraz postępu prac
przy modernizacji szpitala.
Dyrektor szpitala omówił informację (materiały stanowią załącznik do protokołu).
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Przewodniczący komisji zapytał czy SP ZOZ Myszków bierze udział w podwyższaniu kwoty
jednostkowej za usługi kontraktowane w ginekologii i położnictwie? Czy za niewielkie
inwestycje dałoby się podnieść cenę porodu? Czy dyrekcja szpitala podjęła starania w tym
kierunku? Czy zostały wdrożone procedury aby uzyskać pieniądze za wykonania nadliczbowe
za I półrocze? Czy przy nowych warunkach, nowej sali, mnogości kadry specjalistycznej
szpital przymierza się technicznie do wykonania całkowitej endoprotezy stawu biodrowego?
Pan Wojciech Picheta odpowiedział, że nie podjęli. Są one sztywno, odgórnie narzucone.
Rozwiązanie ciąży czy fizjologiczne czy przez cesarskie cięcie jest wycenione na tym samym
poziomie, choć wiadomo, że w tym drugim przypadku jest ono trzy razy droższe. Wskazał na
możliwość apelowania Burmistrza czy radnych przez uchwałę intencyjną do prezesa NFZ
o zmianę sposobu finansowania rozwiązania ciąży.
NFZ płaci za nadwykonania w przypadku, kiedy dysponuje środkami. Tylko za noworodki,
porody NFZ płaci 100%, natomiast uregulowanie pozostałych nadwykonań to kwestia ugód
z NFZ i też nie w 100%, a w 50% . W szpitalu leczeni są wszyscy pacjenci, dużo jest
nadwykonań ponieważ pacjenci leczeni są kompleksowo.
Szpital będzie aspirował o możliwość wykonywania całkowitej endoprotezy stawu
biodrowego. Konsultant medyczny nie chciał się do tej pory na to zgodzić, ponieważ były
tylko dwie sale, nie było odrębnej sali do kości, tzw. czystej sali. Kiedy będzie nowy pawilon,
będziemy mogli się ubiegać o kontraktację i będziemy to robić.
Pani Dorota Kaim – Hagar poinformowała, że nielimitowane usługi czyli porody będą
zapłacone w 100%, ale płatności nie spływają po wykonaniu w miesiącu i wykazaniu, bywa
tak, że szpital otrzymuje je w połowie kolejnego roku. To są pieniądze pewne, ale co do
terminu ich otrzymania nigdy nie ma pewności.
Radna Jadwiga Nowak zapytała czy szpital zakłada rozszerzenie oferty zwiększenie ilości
oddziałów, stworzenie nowych oddziałów?
Warunkiem wsparcia przez środki unijne jest niemożność stworzenia nowych oddziałów.
Natomiast po uruchomieniu nowego pawilonu, kiedy oddział urazowy przejdzie do nowego
budynku to zostaną pomieszczenia i tam można uruchomić nową działalność, np. okulistykę
1-go dnia.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na najbliższą sesje Rady Miasta nie ma projektów
uchwał, które byłyby do zaopiniowania przez merytorycznie właściwą Komisję Zdrowia,
Rodziny i Polityki Socjalnej.

Do punktu 6.
Sprawy różne.
Radny Eligiusz Uchnast poinformował o połączonym posiedzeniu komisji RM 4 lipca br.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
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Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

Małgorzata Trepka- Psyk

Andrzej Ciesielski
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