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 Iłża dn. 18. 02. 2011 r. 

Protokół nr 1 /2011 

z posiedzenia Rady Społecznej  

SPZZOZ – Szpitala w Iłży  

w dniu 18.02.2011 r.  

 

 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej SPZZOZ – Szpital w Iłży  

w następującym składzie: 

1. Zdzisław Kieszkowski  - Przewodniczący, 

2. Jan Jeżmański – Członek, 

3. Marian Karolik – Członek, 

4. Leszek Dziura – Członek, 

5. Jan Kowalczyk – Członek, 

6. Roman Borek – Członek. 

 

 

Obecni na posiedzeniu Rady Społecznej: 

1. Waldemar Trelka – Wicestarosta Radomski 

2. Zbigniew Deja – Dyrektor Naczelny, 

3. Mirosław Popiołek – p.o. z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa 

4. Ewa Domagała – Główna Księgowa, 

5. Maria Chmielnicka – Naczelna Pielęgniarka/ K-k ZOL –u/ Koordynator Sekcji Higieny, 

6. Ryszard Zychla – K-k Działu Obsługi Techniczno- Administracyjnej, 

7.  Barbara Nowak – St. Specjalista ds. Organizacyjnych / Przewodnicząca ZZPAiOSZ. 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowo-rzeczowym za 

2010 rok  SPZZOZ – Szpital w Iłży.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2010 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo- rzeczowego na 2011 r.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem 2 m2 powierzchni SPZZOZ-Szpitala.   

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Społecznej IV kadencji za lata 2007-

2011.  

9. Sprawy różne. 

 

 

Porządek obrad wraz z protokołem nr  4/2010 r. z posiedzenia Rady Społecznej 

SPZZOZ– Szpitala w Iłży z dnia 15.10.2010 r. dostarczono Członkom Rady Społecznej wraz 

z zaproszeniem. 

Informacje z zakresu planu rzeczowo – finansowego zostały dostarczone w dniu 

15.02.2011 r.  

 Projekty uchwał podejmowanych na dzisiejszym posiedzeniu Członkowie Rady 

otrzymali przed rozpoczęciem obrad. 

 Otwarcia posiedzenia Rady Społecznej dokonał Przewodniczący Rady – Pan Zdzisław 

Kieszkowski, następnie przywitał Pana Starostę, Członków Rady, przybyłych na posiedzenie 

gości oraz przedstawicieli Dyrekcji SPZZOZ – Szpital w Iłży.  

 

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), 

stwierdził prawomocność obrad – na 11 członków rady, obecnych 6 członków rady 

(nieobecni: Pan Andrzej Moskwa, Pan Artur Prokop, Pan Zbigniew Banaszkiewicz, Pani 

Małgorzata Kowalska, Pan Zdzisław Dulias. ). 

Pan Zdzisław Kieszkowski poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.  

W wyniku głosowania porządek przyjęto jednogłośnie (6 głosów „za”, brak głosów 

„przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”). 

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej. 

Podejmując kolejny punkt porządku, Przewodniczący wniósł o głosowanie w sprawie 

przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ – Szpital w Iłży.  

Pan Leszek Dziura poprosił o wyjaśnienie zapisu z wypowiedzi Pani Głównej 

Księgowej, że „jeśli strata szpitala nie zostanie pokryta przez organ założycielski wówczas 

staniemy do likwidacji”. 
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Pan Przewodniczący wyjaśnił, że jest to w kontekście nowej ustawy, w której 

proponowano że jeżeli wystąpi strata to organ założycielski jako właściciel winien stratę 

pokryć a jeżeli nie pokryje straty, wówczas jednostka  zostaje postawiona w stan likwidacji.  

W związku z brakiem uwag, protokół przyjęto jednogłośnie (6 głosów „za”, brak 

głosów „przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”). 

 

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowo-rzeczowym 

za 2010 rok  SPZZOZ – Szpital w Iłży.  

 Pan Przewodniczący poprosił Panią Główną Księgową o wprowadzenie do 

przedstawionego punktu porządku obrad. 

Pani Główna Księgowa powiedziała, że zmiany na dzień 14.02.2011 r. do planu 

finansowo rzeczowego na 2010 r. wynikają  z aneksów zmieniających wartość  podpisanych 

umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, poinformowała o możliwości wystąpienia takich 

zmian w terminie do dnia 31 marca 2011 r.. Następnie Pani Domagała na podstawie 

załączonych materiałów omówiła wprowadzone zmiany- załącznik nr 2 

Pan Przewodniczący zapytał Główną Księgową o termin sporządzenia bilansu. 

Pani Ewa odpowiedziała, że bilans winien być sporządzony do dnia 31.03.2011 roku. 

Pan Przewodniczący analizując przychody finansowe za 2010 r zapytał Główną 

Księgową czy umorzenie pożyczki winno być zaksięgowane w zyskach nadzwyczajnych? 

Pani Główna Księgowa zapewniła, że umorzenie pożyczki winno znajdować się 

zyskach nadzwyczajnych.  

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że poddaje ten fakt pod wątpliwość ponieważ  

w działalności szpitala była już sytuacja błędnego zaksięgowania dotacji w dochody. 

Następnie zapytał na jaki okres została zaciągnięta pożyczka? 

Pani Główna Księgowa wyjaśniła, że spełniając warunek spłaty w wysokości 30% 

zaciągniętej pożyczki zakład zobowiązany był spłacić ją do listopada 2010 r., brak spłaty  

w wyżej wskazanym terminie spowodowałby że pozostałe 70% zaciągniętej pożyczki 

należałoby spłacić w okresie kolejnych 5 lat. 

Pan Przewodniczący zauważył, że ta sytuacja zaciemnia obraz bilansu jednego roku  

ponieważ to co miało być spłacone w okresie 5 lat księguje się w jednym roku i uzyskuje się 

przez to pozytywny wynik. To działanie zniekształca obraz. 

Pan Roman Borek poprosił o wyjaśnienie pojęć zysk planowany i zysk wykonany. 

Pani Główna Księgowa wyjaśniła: 

Zysk planowany jest wówczas gdy plan jest wykonany w 100%. 
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Zysk wykonany uzależniony jest od wysokości wykonanego kontraktu.  

Pan Przewodniczący zapytał czy obecnie wprowadzając zmiany do planu za 2010 

można zrównoważyć ten plan do wykonania? 

Pani Główna Księgowa wyjaśniła, że nie można teraz zrównoważyć planu ponieważ 

istotnym dokumentem jest wykonanie planu, nie można teraz dostosować przychodów do 

wykonania planu. Plan zawierał przychody z udzielanych świadczeń medycznych (zgodnie  

z zawartymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia) na kwotę 15 milionów złotych, 

ale kontrakt nie został wykonany w 100%  w związku z tym zakład ma o 500 tysięcy złotych 

mniej. 

W związku z zakończeniem dyskusji oraz brakiem pytań w zakresie omawianego 

punktu obrad Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały następnie poddał ją pod 

głosowanie. W wyniku głosowania   jednogłośnie (6 głosów „za”, brak głosów 

„przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”) podjęto uchwałę Nr  1  /2011 z dnia 

18.02.2011w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowo-rzeczowym za 2010 rok  

SPZZOZ – Szpital w Iłży – załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 4  Podjęcie uchwały w sprawie wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2010 r. 

Pan Przewodniczący zaznaczył, że zważając na omawiany punkt w sprawie 

zatwierdzenia zmian do planu na 2010 nie będzie to ostateczne wykonanie planu. Następnie 

udzielił głosu Pani Głównej Księgowej. 

Pani Główna Księgowa omówiła powyższy punkt porządku obrad na podstawie 

informacji z wykonania planu finansowego z 2010 roku – załącznik nr 4 do protokołu 

Pan Roman Borek porosił o wyjaśnienie niewykonań i nadwykonań na przykładzie 

oddziału chorób wewnętrznych. 

Pan p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa  wyjaśnił, że zgodnie z umową z NFZ Oddział 

Chorób Wewnętrznych powinien miesięcznie wykonać 5000 punktów a wykonano 4700 

punktów. W innej specjalności zaplanowano również 5 tysięcy punktów a wykonano  

6 tysięcy. Analizując wszystkie oddziały szpitala na jednym będą nadwykonania a na innym 

niewykonania. 

 Pan Starosta wyjaśnił, że NFZ podpisuje kontrakt na poszczególne oddziały nie 

traktuje kontraktu całościowo. 

Pan Roman Borek zauważył, że nie jest to pierwszy rok w którym Szpital wskazuje 

niewykonania czy można zaplanować koszty w stosunku 80% planowanych dochodów? 
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Pan p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa powiedział, że nie jest to możliwe gdyż my do 

końca nie wiemy jak zachowa się NFZ i jaki otrzymamy kontrakt. Dziś nie można powiedzieć 

jakie w przyszłości może uruchomić procedury NFZ. Pan Dyrektor zaznaczył, że sposobem 

na  zmniejszenie kosztów jest krótszy czas hospitalizacji pacjenta ale to wiąże się ze 

zwiększeniem dostępności do diagnostyki. Im wcześniej dokona się diagnostyki pacjenta tym 

krótszy będzie jego pobyt w szpitalu a więc i mniejszy koszt hospitalizacji.  

 Pani Główna Księgowa wskazała na niejasność działania NFZ –tu w 2008 roku 

zapłacił za punkt 57 złotych natomiast obecnie kiedy to koszty zwiększają się NFZ płaci za 

punkt 51 złotych. 

 Pan Przewodniczący powiedział, iż zadziwiające jest to że np. dla Oddziału Chirurgii 

zaplanowano określoną liczbę punktów i hospitalizując 150 pacjentów punkty są już 

wypracowane, więc przyjmując do oddziału kolejnych 50 pacjentów wówczas za te 

hospitalizacje NFZ nie chce zapłacić. 

 Pan Roman Borek zapytał, który oddział szpitala przynosi największe straty? 

 Pan p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa powiedział, że największe straty przynosi 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ponieważ jest oddział w którym znajdują się 

pacjenci z największym zagrożeniem życia a to najdrożej kosztuje.  

W związku z zakończeniem dyskusji oraz brakiem pytań w zakresie omawianego 

punktu obrad Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały następnie poddał ją pod 

głosowanie. W wyniku głosowania   jednogłośnie podjęto (6 głosów „za”, brak głosów 

„przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”) uchwałę Nr   2 /2011 z dnia 18.02.2011 

w sprawie wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2010 r. – załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo- rzeczowego na 2011 

r.  

Pan Przewodniczący poprosił Panią Główną Księgową o wprowadzenie do 

przedstawionego punktu porządku obrad. 

Pani Główna Księgowa omówiła powyższy punkt porządku obrad na podstawie 

przedłożonego planu finansowego rzeczowego na 2011 rok – załącznik nr 6 do protokołu. 

Pan Leszek Dziura zapytał dlaczego Szpital nie ma kontraktu na Poradnię 

Kardiologiczną, Endokrynologiczną i Diabetologiczną. 

Pan Dyrektor wyjaśnił, że NFZ ma ogłosić rokowania i wówczas jeżeli zechce 

podpisać z nami kontrakt to poradnie mogą zacząć funkcjonować od 1 marca. Opóźnienia 
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spowodowane są brakiem wymaganego sprzętu oraz brakiem lekarzy którzy mogliby 

pracować w liczbie godzin określonej przez NFZ. Podchodząc do drugiego etapu tj. rokowań 

zmniejszone są wymogi  stawiane przez NFZ.  

W związku z zakończeniem dyskusji oraz brakiem pytań w zakresie omawianego 

punktu obrad Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały następnie poddał ją pod 

głosowanie. W wyniku głosowania   jednogłośnie podjęto (6 głosów „za”, brak głosów 

„przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”) uchwałę Nr   3 /2011 z dnia 18.02.2011 

w sprawie zatwierdzenia planu finansowo- rzeczowego na 2011 r.  – załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie  zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego. 

 Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Ryszardowi Rychli. Kierownik omówił 

powyższy punkt wg załączonego pisma – załącznik nr 8 do protokołu 

Pan Roman Borek porosił o informację jaki rodzaj badań będzie wykonywany zakupionym 

aparatem USG? 

Pan p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa powiedział, że rodzaj wykonywanych badań 

będzie uzależniony od podłączonej sądy może to być np. sąda brzuszna, sąda do tarczycy. 

USG będzie wykorzystywane dla potrzeb całego szpitala w tym również dla  specjalistki. 

Pan Przewodniczący zapytał skąd będą pochodzić pieniądze na zakup USG? 

Pan p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa zaznaczył, że o te pieniądze szpital będzie 

ubiegał się w Starostwie. 

Pan Starosta poprosił o przedstawienie okresu w którym zakupiony aparat zwróci 

poniesione koszty. 

 Pan p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa wyjaśnił, że jeżeli jakaś procedura jest 

wyceniona np. na 30 punktów to pacjent musi mieć wykonany kompleks badań EKG, USG  

i jeżeli wykonamy te badania to NFZ zwróci nam za procedurę natomiast samego badania nie 

wyceniamy ponieważ nie możemy pobierać opłat tak jak to czynią NZOZ-y.  

Pan Starosta zapytał, czy jest możliwość pozyskania tych środków z zewnątrz? 

Pan p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa powiedział, że środki można pozyskać od 

właściciela, Urzędu Gminy, innych instytucji lub ze środków unijnych. 

Pan Dyrektor przypomniał, że w ubiegłym roku czyniono starania o pozyskanie 

środków na aparat RTG. 

Pan Przewodniczący zaznaczył, że w roku bieżącym ze względu na wybory można 

pozyskać wiele dodatkowych środków u wojewody i w ministerstwie zdrowia. 
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W związku z zakończeniem dyskusji oraz brakiem pytań w zakresie omawianego 

punktu obrad Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały następnie poddał ją pod 

głosowanie. W wyniku głosowania   jednogłośnie podjęto (6 głosów „za”, brak głosów 

„przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”) uchwałę Nr   4 /2011 z dnia 18.02.2011 

w sprawie zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego.  – załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem 2 m2 powierzchni SPZZOZ - 

Szpitala.   

Pan Przewodniczący poprosił Pana Dyrektora o zabranie głosu. 

Pan Dyrektor powiedział, że firma zwróciła się z prośbą o możliwość ustawienia 

maszyn vendingowych celem udostępnienia pacjentom i odwiedzającym możliwości zakupu 

napojów gorących typu kawa, herbata. Jedna z maszyn zostałaby postawiona w budynku 

szpitala natomiast druga prawdopodobnie w budynku przy ul. Bodzentyńskiej. 

W związku z zakończeniem dyskusji oraz brakiem pytań w zakresie omawianego 

punktu obrad Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały następnie poddał ją pod 

głosowanie. W wyniku głosowania   jednogłośnie podjęto (6 głosów „za”, brak głosów 

„przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”) uchwałę Nr   5 /2011 z dnia 18.02.2011 

w sprawie oddania w najem 2 m2 powierzchni SPZZOZ-Szpitala .  – załącznik nr 10 do 

protokołu. 

Pan Roman Borek zgłosił propozycję udzielenia upoważnienia Dyrektorowi SPZZOZ 

– Szpitala w Iłży na wynajem małych powierzchni zakładu. 

 

Ad. 8 Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Społecznej IV kadencji za lata 

2007-2011.  

Pan Przewodniczący powiedział, że w związku z wystąpieniem dużego 

prawdopodobieństwem, iż dzisiejsze posiedzenie Rady Społecznej jest ostatnim spotkaniem 

w tej kadencji  poprosił Panią Barbarę Nowak o przedstawienie krótkiego podsumowania 

pracy Rady w latach 2007 – 2011. 

Pani Nowak przedstawiła sprawozdanie wg załącznika nr 9 do protokołu. 

Pan Dyrektor podziękował Członkom Rady Społecznej za to, że w każdej chwili 

można było liczyć na pomoc i współpracę Rady polegającej na wspieraniu szpitala  

w osiąganiu  coraz lepszych wyników oraz za  umożliwienie zakupu aparatury,  

przeprowadzenie  modernizacji i inwestycji w zakładzie. 

 W imieniu Rady Pan Przewodniczący podziewał Panu Dyrektorowi za słowa uznania. 
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Następnie głos zabrał Pan Starosta Waldemar Trelka. Podziękował Członkom Rady za 4 lata  

społecznej pracy.     

 

Ad. 9 Sprawy różne. 

  Pan Przewodniczący poprosił o sprostowanie błędu w uchwale Nr 13/2010 Rady Społecznej 

SPZZOZ – Szpitala w Iłży z dnia 15.10.2010 w sprawie zaopiniowania likwidacji środków 

trwałych.  

Celem umożliwienia właściwego zdjęcia ze stanu środka trwałego dokonuje się sprostowania 

oczywistego błędu 

W § 1 pkt III Spektrofotometr SPEKOL 11 – 1 szt  dotychczasowy  

„Nr inwentarzowy – T – VIII – 80-800- 2/8” zastępuje się  

„Nr inwentarzowym – T-VIII – 80 – 801- 2/4”  

W wyniku głosowania członkowie Rady Społecznej jednogłośnie przyjęli (6 głosów „za”, 

brak głosów „przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”) w/w sprostowanie.  

 

Po wyczerpaniu całości porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała Barbara Nowak 

 

                                    Przewodniczący Rady Społecznej 

                                                            SP ZZOZ – Szpital w Iłży 

                                               Zdzisław Kieszkowski 
 


