
Protokół nr XXXVI/2005 
z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 15 grudnia 2005 r. 
 

Sesję otworzył (o godz. 1104) p. Jan Wojciechowski Przewodniczący Rady 
Powiatu witając radnych, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję. 
P. Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze  
15 radnych, co daje podstawę do prawomocności obrad (lista obecności – zał. nr 2). 
         Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad (zał. nr 1).  
Nie zgłoszono uwag.  
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła porządek obrad. 
         P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Rady.  
Nie zgłoszono uwag do protokołu. 
W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.  
 Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad – sprawozdania 
Starosty z działalności Zarządu między sesjami. 
P. Starosta przekazał informację nt. prac Zarządu między sesjami. 
a) pierwsze posiedzenie (29 listopada 2005 r.): 

• zapoznanie się z aktualną sytuacją ekonomiczno-finansową szpitala  
za 10 miesięcy 2005 r., obejmującą: 
- informację nt. realizacji dotacji otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia; 

P. Starosta przekazał, że zakup zaplanowanego sprzętu medycznego 
został już praktycznie zrealizowany. 

- informację nt. kontraktowania usług medycznych z NFZ na rok 2006: 
P. Starosta przekazał, że w 2006 r. nastąpi wzrost przychodów w szpitalu 
o ok. 1,5 mln zł. Punkt ratownictwa medycznego w Byczu został 
zakontraktowany na kwotę 625.000 zł. 

- informację nt. ogłoszenia konkursu na prowadzenie Przychodni Rejonowej 
przy szpitalu, 

- informację dot. petycji mieszkańców bloku ogrzewanego przez kotłownię 
szpitalną w sprawie wysokich kosztów ogrzewania: 
P. Starosta przekazał, że oprócz tego jednego bloku i hotelu pielęgniarek, 
pozostałe zostały przejęte przez Wspólnotę Mieszkaniową i Spółdzielnię 
Mieszkaniową. Dyrektor szpitala przedstawił koszty ogrzewania bloku,  
z których wynika, że nie ma możliwości ich obniżenia. Wśród nich 6% 
stanowi spłata pożyczki, zaciągniętej na budowę kotłowni, której spłatą 
mieszkańcy zostali częściowo obciążeni. Pozostałe koszty stanowią: w 80% 
paliwo, dozór techniczny. Nie ma możliwości zmniejszenia z kosztów, 
dlatego proszono, by Spółdzielnia Mieszkaniowa przejęła ten blok  
w zarząd. 

- zakres prac celem dostosowania pomieszczeń obiektu w Byczu na punkt 
ratownictwa medycznego; 
P. Starosta przekazał, że należy dokonać m.in. wymiany okien i drzwi, 
wymienić pokrycie podłogowe, zakupić garaż. Łącznie koszty wyniosą  
ok. 30.000 zł. Przy wersji oszczędnej i zainstalowaniu pieców 
konwektorowych (zamiast proponowanych akumulacyjnych) koszty 
zamkną się w kwocie 20.000 zł. 

b) drugie posiedzenie (8 grudnia 2005 r.): 
• przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu 

Współpracy Powiatu Radziejowskiego na 2006 rok z organizacjami 
pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi 
działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
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Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  
i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu 
terytorialnego”; 

• zapoznanie się z informacją nt. wszczęcia procedury na wyłonienie zastępcy 
dyrektora ds. medycznych SP ZOZ w Radziejowie; 
P. Starosta poinformował, że p. Jarosław Sobieski złożył rezygnację  
ze stanowiska zastępcy dyrektora ds. medycznych SP ZOZ. Prawdopodobnie 
na sesji w dniu 29 grudnia br. przedłożony zostanie do zatwierdzenia projekt 
uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie nowego 
zastępcy dyrektora. 

• przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie postępowania  
o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu 
Radziejowskiego i podległych mu samorządowych jednostek organizacyjnych; 

• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 
środków trwałych (dwóch zestawów komputerowych) będących  
w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie na rzecz Świetlicy 
Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie; 

• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 
środków trwałych (trzech zestawów komputerowych) będących  
w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie na rzecz Gminnego 
Ośrodka Kultury w Topólce; 

• podjęcie decyzji w sprawie zmiany stawki opłaty rocznej z tytułu trwałego 
zarządu; 
P. Starosta wyjaśnił, że decyzja dotyczyła działki należącej do Domu Pomocy 
Społecznej w Piotrkowie Kuj. Nastąpiło zmniejszenie powierzchni użytków 
rolnych, dlatego też należało zmniejszyć opłatę roczną z tytułu trwałego 
zarządu. 

• podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu; 
P. Starosta wyjaśnił, że decyzja dotyczyła lokalu, położonego w budynku 
internatu Zespołu Szkół Mechanicznych, należącego do p. Walaszczyk. 

• podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu; 
P. Starosta wyjaśnił, że podjęcie decyzji było konieczne ze względu  
na zakończenie modernizacji obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego. 

• zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Piotrkowie Kuj. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu 
rolnego na okres 1 roku; 
P. Starosta przekazał, że jest osoba zainteresowana wydzierżawieniem 
gruntu, która go zagospodaruje. 

• zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół RCKU  
w Przemystce w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie p. Marii 
Jędrzejowskiej lokalu na okres do 10 lat; 
P. Starosta wyjaśnił, że p. Jędrzejewska do tej pory była użytkownikiem tego 
pomieszczenia. Teraz Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie go do 10 lat. 

• przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązań dotyczących roku 2006; 

• przyjęcie proponowanych zmian do budżetu powiatu na 2005 r.; 
• przyjęcie porządku i materiałów na sesję; 
• zapoznanie się z postulatami i uwagami komisji dotyczącymi projektu 

budżetu powiatu na 2006 r. 
P. Starosta poinformował, że odłożone wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu  
z Zarządem Województwa odbędzie się w dniu jutrzejszym o godz. 1200. 
Problematyka pozostaje bez zmian, czyli: dofinansowanie organizacji Dożynek 
Wojewódzkich w roku 2006, rozważenie możliwości przyłączenia powiatu 
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radziejowskiego do okręgu wyborczego powiatów byłego województwa włocławskiego, 
przeznaczenie środków w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla powiatu – w tym 
zakresie został opracowany projekt adaptacji budynku mechanizacji Zespołu Szkół 
RCKU w Przemystce, kwestia pozyskania środków Urzędu Marszałkowskiego dla 
szpitala z przeznaczeniem na wprowadzenie centralnej sterylizacji. W spotkaniu 
wezmą udział wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu, którzy zapewne 
przedstawią swoje problemy. 
Na tym p. Starosta zakończył sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do zapytań i uwag. 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia 
uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r. O zabranie głosu poprosił 
p. Skarbnik. 
P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 
2005 rok. Wyjaśniła, że zmiany dotyczą głównie zmniejszenia dotacji. Zwróciła 
uwagę na zmniejszenie wydatków o kwotę 170.000 zł z tytułu poręczenia kredytu  
i pożyczki SP ZOZ. Wynika to z tego, że szpital spłacił kolejne raty kredytu  
i pożyczki, w związku z czym nie ma potrzeby zabezpieczenia tej kwoty po stronie 
wydatków. Znaczne zwiększenie wydatków następuje w placówkach oświatowych. 
Rozdysponowano dodatkowe środki w wysokości 168.000 zł na szkoły i placówki 
oświatowe. Ukazało się rozporządzenie dot. podziału subwencji oświatowej. Dotyczy 
ono placówek, które w wyniku zmiany rozporządzenia dot. subwencji oświatowej na 
rok 2005, w stosunku do pierwotnych założeń do projektu budżetu na 2005 r., 
utraciły spore kwoty, m.in. powiat radziejowski stracił ponad 630.000 zł.  
Te utracone kwoty zostały zrekompensowane z rezerwy.  
Powiat radziejowski, wg rozporządzenia MEN z dnia 7 grudnia 2005 r., otrzyma 
221.558 zł.  
P. Zygmunt Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
w dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz 
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Na posiedzeniu omówiono 
proponowane zmiany do budżetu. W imieniu komisji zwrócił się do Rady o przyjęcie 
proponowanych zmian do budżetu. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok 
(XXXVI/182/2005). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących roku 2006. O zabranie głosu 
poprosił p. Skarbnik. 
P. Skarbnik wyjaśniła, że w dniu 3 listopada br. Rada Powiatu podjęła uchwałę  
o dofinansowaniu w kwocie 410.480 zł zadania inwestycyjnego realizowanego przez 
SP ZOZ w Radziejowie, polegającego na termomodernizacji obiektów szpitalnych  
z wymianą sieci cieplnej. Wartość kosztorysowa zadania wg wniosku złożonego 
przez Dyrektora SP ZOZ wynosiła 2.009.480 zł. W związku z tym, że NFOŚiGW nie 
zakwalifikował wymiany stolarki okiennej jako udziału własnego szpitala, zadanie 
należy ograniczyć do wymiany sieci cieplnej, a jego wartość kosztorysowa  
po zmianach zakresu prac wyniesie 820.000 zł. NFOŚiGW dofinansuje realizację 
tego zadania w roku 2005 w kwocie 410.000 zł, a dofinansowanie przez powiat  
w 2006 r. wyniosłoby 410.000 zł.  
W związku z powyższym istnieje potrzeba wywołania uchwały zmieniającej 
poprzednią uchwałę. 
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Radny Waszak zapytał, czy powodem wywołania tej uchwały jest zmniejszenie 
zakresu prac, jakie będzie wykonywał szpital. 
P. Przewodniczący potwierdził. 
P. Zygmunt Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
w dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz 
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Na posiedzeniu zapoznano się  
z projektem uchwały. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, wnosząc 
do Rady o jego przyjęcie. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań 
dotyczących roku 2006 (XXXVI/183/2005). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie postępowania  
o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu 
Radziejowskiego i podległych mu samorządowych jednostek organizacyjnych.  
O zabranie głosu poprosił p. Skarbnik. 
P. Skarbnik wyjaśniła, że umowa na obsługę bankową powiatu i podległych 
jednostek obowiązuje do końca lutego 2006 r. Dlatego też należy wszcząć 
postępowanie celem wyłonienia banku do obsługi na następne 3 lata. 
P. Zygmunt Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
w dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz 
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Na posiedzeniu zapoznano się  
z projektem uchwały. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, wnosząc 
do Rady o jego przyjęcie. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na 
wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Radziejowskiego i podległych 
mu samorządowych jednostek organizacyjnych (XXXVI/184/2005). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego na 2006 rok z organizacjami 
pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi 
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego  
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego”. O zabranie głosu poprosił 
p. Marka Szuszmana Kierownika Biura Promocji, Informacji i Integracji 
Europejskiej. 
P. Szuszman przedstawił projekt uchwały. Przekazał, że program został opracowany 
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta 
nakłada obowiązek uchwalenia takiego programu przez Radę Powiatu. Celem 
programu jest zwiększenie udziału mieszkańców powiatu w kreowaniu i realizacji 
lokalnej polityki społecznej i współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
P. Przewodniczący przekazał, że wszystkie komisje zapoznały się z projektem 
uchwały, nie wnosząc uwag. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu 
Radziejowskiego na 2006 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami 
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  
o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz  
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o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami 
jednostek samorządu terytorialnego” (XXXVI/185/2005). 

P. Przewodniczący przystąpił do interpelacji i zapytań radnych. 
Wobec braku interpelacji p. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu 
porządku obrad – wolnych głosów. 
Radny Waszak w związku z zamieszczoną informacją w prasie lokalnej poprosił  
p. Starostę o informację nt. żądań lekarzy w zakresie wprowadzenia podwyżek ich 
płac. 
P. Starosta przekazał, iż lekarze wystąpili z żądaniem wprowadzenia podwyżek ich 
płac. Uznali, że jest to dobry czas, biorąc pod uwagę, że została wybudowana nowa 
kotłownia, zakupiony został nowy sprzęt medyczny, została zakontraktowana druga 
karetka.  
Zarząd Powiatu dyskutował o tej sytuacji. W tym temacie odbyło się spotkanie Rady 
Społecznej. 
Aby podjąć niektóre inwestycje, Dyrektor szpitala musi złożyć oświadczenie, że nie 
będzie wprowadzana żadna reorganizacja szpitala. Szczególnie chodzi o wcześniej 
uzyskaną pożyczkę z WFOŚiGW, jak i dotację uzyskaną na termomodernizację 
szpitala.  
Do 30 maja 2006 r. zostanie spłacony kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań 
wobec pracowników. W czerwcu 2006 r. można by spłacić 2 raty pożyczki uzyskanej 
z WFOŚiGW, aby wystąpić o umorzenie 35-40% pożyczki. Do końca czerwca 
przyszłego roku zostanie zakończona inwestycja, która jest teraz podejmowana na 
kwotę 820.000 zł. W związku z tym temat wprowadzenia podwyżek byłby możliwy 
do realizacji od II półrocza przyszłego roku. Rozważono by wówczas wprowadzenie 
podwyżek dla całej załogi szpitala.  
Wobec powyższego lekarze zapowiedzieli, że nie podpiszą kontraktów na pełnienie 
dyżurów na oddziałach od 1 stycznia 2006 r. Jeśli dojdzie to do skutku, powstanie 
problem zapewnienia dyżurów na oddziale chirurgicznym i dziecięcym. Na oddziale 
chirurgicznym zatrudnionych jest 2 lekarzy na cały etat i 2 lekarzy na etaty 
cząstkowe. Na oddziale dziecięcym na etacie zatrudnionych jest 3 lekarzy i 1 lekarz 
na kontrakcie. Istnieje również problem zapewnienia obsady punktu ratownictwa 
medycznego w Byczu. W sąsiednich powiatach stawki są wyższe. Jeden z lekarzy 
odmówił dyżurowania w pogotowiu. Są lekarze zainteresowani dyżurami  
w pogotowiu, ale przy wyższych stawkach. W dniu dzisiejszym w szpitalu odbędzie 
się spotkanie Dyrektora SP ZOZ z ordynatorami, którzy zostaną poinformowani  
o całej sytuacji szpitala. Temat ten zostanie również poruszony podczas jutrzejszego 
wspólnego spotkania Zarządu Powiatu z Zarządem Województwa.  
P. Starosta stwierdził, że największy problem dotyczy oddziału chirurgicznego. 
Lekarze chirurdzy są krytykowani za swoją pracę, przez co szpital traci pacjentów. 
Jeżeli chodzi o personel średni szpitala czyli pielęgniarki, na dzień dzisiejszy nie ma 
z ich strony żadnych żądań, ale zapewne będzie tak do czasu. 
Następnie p. Wicestarosta poinformował, że zgodnie z zaleceniami Zarządu przed 
posiedzeniem Rady Społecznej odbyły się dwa spotkania z lekarzami oddziału 
chirurgicznego oraz ginekologiczno-położniczego. Rozmowy odbyły się w obecności 
Dyrektora SP ZOZ oraz niektórych członków Zarządu. P. Wicestarosta stwierdził, że 
rozmowy prowadzone z lekarzami były bardzo trudne. Samorząd powiatowy chce jak 
najlepiej czynić dla szpitala, ale lekarze nie okazują zrozumienia dla tego.  
Rada i Zarząd chcą polepszyć sytuację szpitala, ale pomocy nie ma szczególnie ze 
strony lekarzy. Chcieli, by lekarze przedstawili programy naprawcze dla tych dwóch 
oddziałów, aby poprzez nie dążono do zmniejszenia straty finansowej. Oddziały te za 
10 miesięcy br. uzyskały stratę na ponad 0,5 mln zł. Oddział ginekologiczno-
położniczy ma bardzo dużo pacjentek. Jest więc uzasadnienie, iż oddział ten ponosi 
stratę, ale wynika to z dużej liczby przyjmowanych pacjentek, co pociąga za sobą 
nadwykonania. 
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Inaczej przedstawia się to w sytuacji oddziału chirurgicznego. Stratę pogłębia blok 
operacyjny współpracujący z tymi dwoma oddziałami. Niepubliczne zoz-y kierują 
swoich pacjentów do innych szpitali niż radziejowski. Ponadto na oddziale 
chirurgicznym brakuje specjalistów, którzy przyciągnęliby pacjentów na ten oddział. 
Rada Społeczna na ostatnim posiedzeniu przyjęła stanowisko, które zostało 
przesłane do Ministra Zdrowia, NFZ, protestującym lekarzom, Dyrektorowi szpitala 
oraz Zarządowi Powiatu. W tym stanowisku Rada Społeczna informuje, iż 
analizowała sytuację finansową szpitala za minione 10 miesięcy br., za który to 
okres szpital ponownie ponosi stratę finansową na kwotę prawie 300.000 zł.  
Praktycznie kontrakt na rok przyszły będzie wyższy o 0,5 mln zł po odliczeniu m.in. 
punktu ratownictwa medycznego w Byczu. W tamtym roku szpital za nadwykonania 
otrzymał ponad 1,400 mln zł, a w tym roku tylko ok. 100.000 zł.  
Spełnienie żądań lekarzy to dla szpitala koszt wysokości 0,5 mln zł. Zwiększenie 
płacy dla całej załogi oznacza koszt wysokości 1,5 mln zł. Jeżeli szpital 
wprowadziłby podwyżki z dniem 1 stycznia 2006 r., od razu straci płynność 
finansową.  
Rada Społeczna w podjętym stanowisku wyraziła poparcie dla wprowadzenia 
podwyżek płac dla całej załogi szpitala. Jednakże zastrzegła, że do rozmów można 
przystąpić od czerwca 2006 r., kiedy to będą uregulowane wszystkie zobowiązania. 
P. Wicestarosta wskazał, że w kontrakcie nie został odpowiednio dofinansowany 
OIOM. Oddział ten przynosi bardzo wysokie koszty w związku ze swoją 
działalnością. NFZ nie płaci za procedury medyczne, które zdaniem lekarzy ratują 
życie, a zdaniem NFZ nie.  
P. Wicestarosta przekazał, że proszono lekarzy o przesunięcie tematu do II półrocza 
przyszłego roku, kiedy sytuacja finansowa szpitala polepszy się. Obawia się jednak, 
że może nie być zrozumienia ze strony lekarzy i wówczas sytuacja finansowa 
szpitala się pogorszy. 
Radny Gorzycki zapytał, czy szpital w br. ma nadwykonania, czy nie. 
P. Wicestarosta odpowiedział, że szpital posiada nadwykonania za 10 miesięcy br. 
na kwotę 1,100 mln zł, za które NFZ nie chce zapłacić. 
Radny Szczerbiak stwierdził, że oddziały: chirurgiczny i ginekologiczno-położniczy 
są tymi, które przynoszą największe straty. Oddział ginekologiczno-położniczy nigdy 
nie miał strat. Wpływ na sytuację obu oddziałów ma blok operacyjny, którego 
roczne utrzymanie pochłania ponad 1,100 mln zł, a który nie jest w pełni 
wykorzystywany.  
Oddział chirurgiczny pogłębia straty. Zatrudnionych jest tam 4 lekarzy na łącznie 
2,4 etatu. Oddział ten nie ma nadwykonań. Istnieją trudności, by pozyskać dla tego 
oddziału specjalistów.  
Jeżeli NFZ nie zapłaci za tegoroczne nadwykonania, szpital na koniec roku poniesie 
stratę w wysokości ok. 300.000 zł.  
Dyrektor szpitala nie może zakontraktować OIOM. Radny zaapelował do Zarządu, 
by ten czynił ze swojej strony działania mające na celu przekonanie NFZ do 
zakontraktowania tego oddziału. Oddział ten jest wyposażony, ale nie jest kolejny 
rok zakontraktowany przez NFZ. Być może należałoby również przesłać pismo w tej 
sprawie do Ministra Zdrowia. 
Radny stwierdził, że wprowadzenie podwyżek płac dla załogi szpitala to koszt rzędu 
1,5 mln zł. Na rok przyszły zobowiązania do spłaty przez szpital wynoszą  
670.000 zł. Przychody, jakie uzyskuje szpital, pozwolą wyłącznie na uregulowanie 
istniejących zobowiązań. Przy założeniu spłaty zobowiązań w przyszłym roku  
i wprowadzeniu podwyżek płac dla całej załogi od II półrocza, szpital zakończy rok 
budżetowy stratą w wysokości ok. 90.000 zł.  
Radny przekazał, iż na posiedzeniu Rady Społecznej sugerował, by pozyskać dla 
szpitala młodych lekarzy, którzy nie posiadają jeszcze specjalizacji. Szpital mógłby 
zawrzeć z takimi lekarzami umowy, proponując im dofinansowanie praktyk 
specjalizacyjnych. W zamian za to oni pracowaliby w szpitalu.  
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W temacie uruchomienia pogotowia w Byczu radny przekazał, że sugerowano 
Dyrektorowi SP ZOZ, by podjął rozmowy z lekarzami z sąsiednich powiatów. 
Radny stwierdził, że wytworzyła się tendencja sprywatyzowania szpitala. 
Podstawową opiekę zdrowotną w szpitalu przejęła dr Wiśniewska, z którą Dyrektor 
SP ZOZ wynegocjował stawkę miesięczną za 1 pacjenta w wysokości 1,95 zł.  
Zdaniem radnego nie można dopuścić do prywatyzacji szpitala.  
Radny dodał, że zostanie ogłoszony konkurs na wyłonienie zastępcy dyrektora  
ds. medycznych SP ZOZ w skali województwa lub kraju. 
Następnie radny Gorzycki stwierdził, że zadaniem zarówno dla Rady Społecznej jak  
i Zarządu Powiatu jest znalezienie stratega, który zajmie się lecznictwem, stroną 
medyczną szpitala. Dyrektor Skonieczny jest dobrym menadżerem, ale nie jest 
lekarzem.  
Radny stwierdził, że aby mieć OIOM, należy posiadać również dobry oddział 
chirurgiczny ze specjalistami.  
Zwrócił uwagę, że mieszkańcy Radziejowa narzekają na długie oczekiwanie  
na niektórych lekarzy, badania, lub brak niektórych lekarzy.  
Radny stwierdził, że w przypadku jeżeli lekarze odmówią pełnienia dyżurów  
po 1 stycznia 2006 r., należy znaleźć rozwiązanie tej sytuacji.  
Radny poparł zatrudnianie młodych lekarzy, którzy będą konkurencyjni dla 
obecnych. 
P. Przewodniczący złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

Wobec braku dalszych głosów p. Przewodniczący zamknął obrady  
XXXVI sesji Rady Powiatu w Radziejowie (godz. 1216). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
 
 
 


