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                  Iłża, dn. 27.02.2012r. 

 

Protokół Nr 4/IV/2012 

z posiedzenia Rady Społecznej 
SPZZOZ – Szpitala w Iłży w dniu 21.02.2012r. 

 
 

 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej SPZZOZ - Szpital              
w Iłży w następującym składzie: 
 

1. Zdzisław Dulias – Przewodniczący 
2. Andrzej Moskwa – Zastępca Przewodniczącego 
3. Andrzej Pałka – Sekretarz 
4. Jan Jeżmański – Członek 
5. Karol Burek – Członek 
6. Marian Karolik – Członek 
7. Zdzisław Mroczkowski – Członek 

(nieobecni: Pan Zbigniew Banaszkiewicz, Pan Leszek Dziura, Pan Paweł Głowacki, 
Pan Tadeusz Sulima). 
 

Obecni na posiedzeniu Rady Społecznej: 
 

1. Waldemar Trelka – Wicestarosta Radomski 
2. Sławomir Adamiec – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
3. Zbigniew Deja – Dyrektor Naczelny 
4. Mirosław Popiołek – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa 
5. Ewa Domagała – Główna Księgowa 
6. Anna Bielecka – Kierownik Działu Służb Pracowniczych 
7. Ryszard Zychla – Kierownik Działu  Obsługi Techniczno - Administracyjnego 
8. Maria Chmielnicka – Naczelna Pielęgniarka 
9. Teodora Bąk – Przewodnicząca ZZPiP 
10. Anna Borcuch – Przewodnicząca ZZP 

 
Proponowany porządek posiedzenia: 
   

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej. 
3. Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania planu finansowo – 

rzeczowego za rok 2011. 
4. Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego                      

na 2012 rok. 
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 
6. Podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych. 
7. Sprawy różne. 
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Porządek obrad, protokół Nr 3/IV/2011 z posiedzenia Rady Społecznej  SP ZZOZ -
Szpitala  w Iłży z dnia 21.10.2011r. Członkowie Rady Społecznej otrzymali wraz                        
z zaproszeniem. 

 

Otwarcia posiedzenia Rady Społecznej dokonał Przewodniczący Rady Społecznej        
Pan Zdzisław Dulias. Przywitał Pana Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych oraz przedstawicieli Dyrekcji 
SPZZOZ – Szpitala w Iłży.   
 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu obrad. 
 

         Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności (Załącznik Nr 1                        
do protokołu, stwierdził prawomocność obrad – na 11 Członków Rady Społecznej obecnych  
7 Członków Rady), (nieobecni: : Pan Zbigniew Banaszkiewicz, Pan Leszek Dziura,                  
Pan Paweł Głowacki, Pan Tadeusz Sulima). 
 

Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej. 
 

 Podejmując kolejny punkt porządku  Pan Przewodniczący wniósł o głosowanie                 
w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej SP ZZOZ – 
Szpital w Iłży. W związku z brakiem uwag protokół przyjęto jednogłośnie:  7 głosów ,,za’’, 
brak głosów ,,przeciwnych’’, brak głosów ,,wstrzymujących się’’. 
 

Ad.3. Podjęcie   Uchwały   w  sprawie  zaopiniowania  wykonania  planu  rzeczowo   –  
          finansowego za rok 2011. 
 

 Pan Przewodniczący poprosił Panią Główną Księgową o wprowadzenie                     
do przedstawionego punktu porządku obrad. 
Pani Ewa Domagała omówiła  powyższy punkt obrad na podstawie informacji                        
z wykonania planu finansowego za 2011 rok – Załącznik Nr 7 do protokołu. 
 Wyjaśniła także, że w rozliczeniu planu za 2011 rok przyjęto dane według stanu na 
dzień 10.02.2012r. Narodowy Fundusz Zdrowia jest w trakcie weryfikacji umów   za 2011 
rok. Zakończenie wzorem lat ubiegłych nastąpi prawdopodobnie w miesiącu marcu. 
Ostateczne wartości będą znane po podpisaniu protokołów i wystawieniu faktur.  

Ogółem przychody za 2011 rok zostały wykonane w 102,56%. Wykonanie planu   
za 2011 rok na oddziałach szpitalnych wynosi 95,01%. Nie wykonanie planu spowodowane 
było mniejszą ilością hospitalizacji w oddziałach szpitalnych. Największe nie wykonanie 
planu było na oddziale Pediatrii – jest to kwota 295.545,00 zł. Na Oddziale AiIT kwota 
143.619,00 zł. Oddział Chirurgii Ogólnej – kwota 24.276,00 zł i na Oddziale Ginekologiczno 
– Położniczym kwota 36.006,00 zł. Ogółem kwota nie wykonań wynosi 463.440,00 zł. 

Jednocześnie w oddziale ginekologiczno – położniczym występują                
nadwykonania w kwocie 81.046,00 zł oraz na oddziale wewnętrznym w kwocie 23.224,38 zł. 
O zapłatę za nadwykonania będziemy mogli wystąpić do NFZ  po rozliczeniu umowy           
za 2011 rok.  

Mniejsza ilość pacjentów na oddziale pediatrycznym czy ginekologiczno – 
położniczym spowodowana jest między innymi migracją ludności. Brak nowych miejsc pracy 
powoduje, że coraz więcej młodych ludzi z terenu naszej gminy wyjeżdża do innych 
miejscowości w poszukiwaniu pracy lub decyduje się na wyjazd za granicę.  

 

Jeżeli zaś chodzi o wykonanie planu w zakresie porad udzielonych przez poradnie 
specjalistyczne za 20011 rok wynosi 111,78%. W specjalistyce umowy  z zakresu kardiologii, 
endokrynologii, diabetologii zostały podpisane dopiero pod koniec lutego na okres                     
od 01.03.2011 roku do 31.12.2011 roku. Wartość planu z tymi trzema poradniami wynosi 
1.226.626,10 zł. 
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Plan w zakresie poradni zdrowia psychicznego został wykonany w 93,71%.             
Nie wykonanie planu spowodowane jest tym, że nie możemy przyjmować pacjentów poniżej 
18 roku życia. 

W zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej plan został wykonany w 95,00%.                     
W umowie tej nie zostały wykonane porady z zakresu lekarskiej ambulatoryjnej opieki 
rehabilitacyjnej. 

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym plan został wykonany w 98,96%. 
W pozycji sprzedaż materiałów i usług plan został wykonany w 297,22%.           

Wzrost przychodów w tej pozycji spowodowany jest tym, że od 01.07.2011 roku  na skutek 
zmian dotyczących rejonów operacyjnych jesteśmy podwykonawcą  w Radomskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego, gdzie świadczymy usługi z zakresu specjalistycznego ratownictwa 
medycznego karetką ,,S’’. Od 01.07.20011 roku podpisaliśmy także umowę na dzierżawę 
pomieszczeń z firmą ALAB, która wykonuje nam badania laboratoryjne. 

 

Plan kosztów ogółem został wykonany w 101,74%. 
 

Koszty w pozycji wynagrodzenia zostały wykonane w 96,90%. 
Koszty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę zostały wykonane w 95,85%, natomiast 

w pozycji wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zostały wykonane w 174,70%. 
Spowodowane jest to tym, że w 2011 roku większa ilość osób niż zakładano zatrudniana była 
na umowę zlecenie. 

Koszty w pozycji świadczenia na rzecz pracowników zostały wykonane                           
w 93,38% planu, ponieważ składki ZUS są pochodną wynagrodzeń. Nie wykonanie planu        
w pozycji wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę spowodowało mniejsze obciążenie 
składkami ZUS. 

Plan w pozycji koszty rzeczowe i energia został wykonany w 97,61%. Największe 
przekroczenia planu miały miejsce w pozycji materiały biurowe (konieczność drukowania 
nowych wykazów leków, materiałów z NFZ), paliwo (większa ilość wyjazdów do NFZ), 
krew (większa liczba pacjentów ze skomplikowanymi schorzeniami, którym trzeba było 
podać krew). Nie wykonanie planu miało miejsce w takich pozycjach jak: sprzęt 
jednorazowy, leki, aparatura medyczna i części do niej (mniejsza liczba hospitalizacji                
niż zakładano), odczynniki (od 01.07.2011 roku badania laboratoryjne wykonywane są przez 
firmę zewnętrzną). 

Plan kosztów w pozycji usługi obce został wykonany w 120,46%.                         
Został przekroczony w takich pozycjach jak: konserwacja i naprawa sprzętu, zakup badań 
laboratoryjnych (od 01.07.2011 roku SPZZOZ Szpital w Iłży kupuje badania laboratoryjne od 
firmy zewnętrznej) oraz dyżury kontraktowe (lekarze zatrudniani tylko na dyżury zatrudniani 
są na podstawie umowy cywilno – prawnej).Nie wykonanie planu zanotowano w takich 
pozycjach jak: usługi transportowe, wywóz nieczystości czy usługi pralnicze (mniejsza ilość 
hospitalizowanych pacjentów). 

Plan kosztów w pozycji podatki i opłaty został wykonany w 115,26%. Przekroczenie 
planu miało miejsce w pozycji składki PFRON (zmniejszyła się ilość osób posiadających 
stopień niepełnosprawności określony przez PCPR), wzrosła opłata za ochronę środowiska. 

Plan w pozycji pozostałe koszty został wykonany w 100,61%. 
W pozycji koszty finansowe plan został wykonany w 162,22%.Na skutek trudności             

z terminową spłatą naszych zobowiązań nasi kontrahenci zaczęli nam naliczać odsetki                 
za opóźnienia  w zapłacie. 

 

Plan w pozycji amortyzacja został wykonany w 88,80%. 
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Na 2011 rok zaplanowano stratę w wysokości 1.474.487,40 zł. Na podstawie danych 
na dzień 10.02.2012 roku strata ta wynosi 1.372.155,61 zł. Strata ta może ulec zmniejszeniu 
lub zwiększeniu ponieważ jeszcze trwają uzgodnienia sald z naszymi kontrahentami.            
Dopiero po uzgodnieniu wszystkich sald i zaksięgowaniu faktur za nadwykonania za 2011 
rok będziemy mieć ostateczny wynik finansowy. 

 

Pan Przewodniczący podziękował Pani Głównej Księgowej. Zaapelował,                        
aby w przyszłości Rady Społeczne odbywały się w piątki chociażby ze względu                     
na większą frekwencję członków i otworzył dyskusję.  

 

Pan Jeżmański poprosił o wyjaśnienie dyżurów kontraktowych – jak to się ma            
w kosztach? 

Pan Dyrektor Mirosław Popiołek wyjaśnił, że część z lekarzy nie chce pracować         
na umowę o pracę i pracują na kontrakty. Mają stawkę godzinową i są to lekarze, którzy       
na rynku usług medycznych mają wiele propozycji. Pracują w różnych miejscach i oni nigdy 
nie zgodziliby się pracować u nas na umowę o pracę, natomiast na kontraktach pracują.            
Jeśli chodzi o usługi pielęgniarskie to część usług świadczy nam zewnętrzna firma dlatego,  
że jest to też tańsza forma zatrudniania personelu pielęgniarskiego. Wszystkie koszty 
związane z zatrudnieniem pracownika ponosi zewnętrzny podmiot czyli umowy kontraktowe 
te, które tam występują są one wynikiem- po pierwsze jeśli chodzi o lekarzy to brak 
możliwości pozyskania   ich na umowę o pracę. A jeśli chodzi o innych pracowników to jeżeli 
możemy załatwić to dla personelu pielęgniarskiego to robimy to przez zewnętrzny podmiot, 
gdyż jest to tańsza forma zatrudniania pracowników niż na umowę o pracę. 

 

Pan Jeżmański podkreślił, i ż stosunek osób zatrudnionych kontraktowych                           
w Szpitalu jest dość duży. 

Pan Dyrektor Mirosław Popiołek odpowiedział, że jest on duży dlatego,                          
że chodzi o  pieniądze. Gdybyśmy  chcieli zatrudniać  te kategorie zawodowe według  umów 
o pracę to pozycja wynagrodzeń byłaby zdecydowanie większa w kosztach. Jest to dla nas 
korzystniejsze. 

Lekarze którzy obecnie jeżdżą w Pogotowiu nie są zatrudnieni na umowę                         
o pracę tylko są zatrudnieni na kontrakty. Anestezjolodzy, którzy dyżurują też są zatrudnieni 
na kontrakt, gdyż nie chcieli innej formy zatrudnienia. Jest jeden z lekarzy, który pracuje        
u nas na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i ma całościowy kontrakt, tj: na pracę          
i   na dyżury. Pan Dyrektor Popiołek dodał, że nie zawsze można pozyskać lekarzy                      
na umowę o pracę. 

Pan Jeżmański powiedział, że zdaje sobie z tego sprawę i nie widzi w tym nic złego 
tylko boi się sytuacji takiej jaką mamy w jednym z niedalekich szpitali, że Pan Ordynator 
pracuje na umowę zlecenie.  

Pan Dyrektor Mirosław Popiołek odpowiedział, że w naszym szpitalu żaden                
z Panów Ordynatorów nie pracuje na umowę zlecenia.  

 

Głos zabrał Pan Zdzisław Mroczkowski. Zapytał w kwestii zatrudniania osób 
niepełnosprawnych – Czy mamy i czy zatrudniamy takie osoby – chodzi o PFRON. 

 

Pan Dyrektor  Zbigniew Deja odpowiedział, że zatrudniamy, ale nie mamy na tyle 
osób niepełnosprawnych aby w ogóle nie płacić składki na PFRON. Brakuje nam właśnie 
takich osób chętnych do pracy, które mogłyby pracować i które miałyby stosowne 
oświadczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności i których moglibyśmy 
zakwalifikować do tej grupy osób, które stanowiłyby 6% pracowników    w zakładzie, gdzie 
nie musielibyśmy płacić właśnie tej składki. 
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Pan Dyrektor dodał, że na chwilę obecną mamy określoną liczbę stanowisk                   
i nie byłoby to opłacalne gdybyśmy stworzyli w administracji czy np. w sekcji technicznej 
dodatkowe stanowiska gdzie już są pracownicy, a zatrudniamy tylko    z tego powodu, aby nie 
płacić składki na PFRON. Było by to na pewno nieopłacalne. 

 

Głos zabrał Pan Sławomir Adamiec – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych,  który zapytał czy nie zastanawialiśmy się nad usługą firmy zewnętrznej, która 
by prała  ubrania , przywoziła czyste a zabierała brudne? 

Pan Dyrektor Zbigniew Deja wyjaśnił, że mamy podpisaną taką  umowę                          
z firmą, która dla nas świadczy tego typu usługi.  

 

Głos ponownie zabrał Pan Naczelnik  Sławomir Adamiec. Wyjaśnił, dlaczego                  
na 17.02.2012r. potrzebne są dane za 2011rok i że musimy jak najszybciej otrzymać wyniki 
finansowe Szpitala za rok 2011. Powiedział, że był między innymi świadkiem spotkania Pana 
Dyrektora u Pana starosty Slifirczyka i że wciąż byli dopytywani przez Pana Starostę o wynik 
finansowy, a przede wszystkim o stratę jaką szpital odnotował w 2011 roku. 

Zadał także pytanie, jaka będzie całkowita strata i czy ten wynik finansowy jest już 
pomniejszony o amortyzację, 

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że strata ta jest już łącznie                              
z amortyzacją. 

Drugą kwestią, która niepokoi Pana Naczelnika to jest to właśnie nie wykonanie tych 
kontraktów, a dokładnie suma tych nie wykonań. Pan Naczelnik Poprosił Panią Główną 
Księgową aby jeszcze raz wyjaśniła tą kwestię jaka jest łączna suma tych nie wykonań,              
ale tylko na oddziałach szpitalnych. 

 

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że jest to kwota 463.440,00 zł.                          
Pan Naczelnik zauważył, iż z pisma, które wpłynęło do Starostwa w sprawie kredytu                    
o którym mowa będzie później wynika, iż nie wykonanie kontraktu za 5 miesięcy                         
od lipca do listopada 2011 roku wynosi 442.000 zł.  

Pani Główna Księgowa wytłumaczyła, że kwota niewykonań wynosi 463,440,00 zł. 
Jest to kwota, którą Statystyka rozliczyła po tym okresie rozliczeniowym, na dzień dzisiejszy. 

Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Zbigniew Deja. Powiedział, że w II półroczu 2011 
roku  wykonanie Szpitala było mniejsze niż w I  półroczu 2011 roku. Wykonanie                         
to pogłębiło się z powodu nie wykonywania ilości procedur w stosunku                                 
do ilości zakontraktowanych usług. 

 

Pan Naczelnik zapytał jakie są rzeczywiste powody nie wykonania kontraktów na tych 
oddziałach – zwłaszcza na Oddziale Pediatrii i Oddziale AiIT? 

 

Głos zabrał Pan Dyrektor Mirosław Popiołek. Jeżeli chodzi o Oddział AiIT  jest to 
sytuacja nie do końca do przewidzenia i do zaplanowania dlatego, że na Oddział AiIT  trafiają 
najciężsi pacjenci i pacjenci którzy wymagają najtrudniejszych i najbardziej kosztownych 
zabiegów. Nie jesteśmy w stanie zaplanować ilu pacjentów trafi na ten Oddział i dlatego jest 
taka sytuacja. 

Jeżeli zaś chodzi o Oddział Pediatryczny sprawa przedstawia się w następujący 
sposób: Żeby dziecko znalazło się w Szpitalu to są dwie możliwości. Pierwsza możliwość            
to jest taka, że matka z dzieckiem idzie do lekarza pediatry i lekarz pediatra kieruje                
ją do Szpitala. Druga sytuacja jest taka, że stan dziecka jest poważny na tyle, że nie pokoi 
rodziców i rodzice zaniepokojeni jego stanem w godzinach kiedy nie mają dostępu do lekarza 
pediatry przyjeżdżają na Izbę Przyjęć do szpitala i lekarz pediatra jeżeli stwierdzi, że jego stan 
kwalifikuje się do tego, żeby zostało w szpitalu wtedy przyjmuje go na oddział.  
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Jeżeli chodzi o małych pacjentów, o ich kierowanie do Szpitala nie zatrudniamy 
lekarzy, którzy pracują  w poradni pediatrycznej czy lekarzy , którzy mają bezpośredni 
kontakt z dziećmi, które przychodzą do lekarzy czyli do poradni pediatrycznej przy POZ. 
Dodał również, że razem  z Panem Dyrektorem Deją wielokrotnie rozmawiali na ten temat     
z Panią Ewą Pasternak - Dyrektor GSPZPOZ, że tych małych pacjentów którzy trafiają        
do poradni my chętnie będziemy hospitalizować na Oddziale Pediatrycznym Szpitala w Iłży.  

Podkreślił, że istnieje jakiś problem polegający na tym, że ci pediatrzy niechętnie 
kierują małych pacjentów na Oddział Pediatryczny w Iłży. Nasze możliwości i oddziaływania 
kończą się na tym, że możemy rozmawiać w tej sprawie z Panią Dyrektor Pasternak która 
zatrudnia tych pediatrów. Dodał, że my nie mamy żadnego przełożenia , aby tę sytuację        
w jakiś sposób zmienić. 

 

Pan Naczelnik Adamiec zadał pytania Panu Dyrektorowi – Czy istnieje możliwość 
zakontraktowania mniejszej ilości usług, bo to by wtedy w jakiś sposób ograniczało koszty 
związane z zatrudnieniem i koszty płacowe? Drugie pytanie dotyczyło badań 
profilaktycznych.  

Powiedział, że mamy co roku podobną sytuację iż otrzymujemy dotację                     
na podstawie umowy i co roku ta dotacja nie jest wykorzystywana i w dużej części zwracana. 
W tym roku około 30% środków wróciło z powrotem do Wydziału Zdrowia. Musimy 
zastanowić się nad tym w jaki sposób zaplanować te badania w tym roku aby rzeczywiście 
skorzystały z nich te obszary, które dzisiaj najbardziej     ich potrzebują. Być może nie będą   
to zagadnienia związane z badaniami profilaktycznymi z zakresu diabetologii ale z zakresu 
który pozwoli skutecznie  tę dotację wykorzystać.  
 

Pan Dyrektor Popiołek poprosił o zabranie głosu.  
 

Powiedział, że obsada pielęgniarska i lekarska na Oddziale Pediatrii jest                             
w stanie wykonać ten kontrakt o tę część który jest niewykonany. Rozwiązaniem tego 
problemu jest jak gdyby zwiększenie przychodów czyli przyjmowanie pacjentów do Szpitala   
i ich hospitalizacja. To nie jest tak, że jak zmniejszymy ilość łóżek, zmniejszymy ilość 
zachorzeń to na pewno się zbilansujemy. Rzecz polega na tym, że pewne procedury muszą 
być wykonane. Wymagają stałego zatrudnienia, stałej obsady pielęgniarskiej i lekarskiej        
a z tym  nie jesteśmy nic   w stanie zrobić.  

Jeśli zaś chodzi o profilaktykę to jest kwestia tego w jakich obszarach będziemy się 
poruszać. Jeśli będzie to profilaktyka, która będzie skierowana do lekarzy pierwszego 
kontaktu czyli tzw. POZ to jest tak, jakby do nas te pieniądze nie trafiały, bo my takiego POZ 
nie prowadzimy. Musi to być profilaktyka, która może iść przez poradnie specjalistyczne. 
Jeżeli przygotujemy ofertę dla poradni specjalistycznych gdzie będą środki na profilaktykę    
to musimy to tak przedstawić, żeby to było jak najlepiej. Dodał, że trzeba zobaczyć ile mamy 
środków, zastanowić się jaki jest cel,  co chcemy jeżeli chodzi o tę profilaktykę osiągnąć               
i wtedy dopasujemy do poradni którą my mamy.  

 

Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Burmistrzowi Andrzejowi Moskwie.         
Pan Burmistrz zapytał kiedy otrzymamy pieniądze  w kwocie 1.928,579,41 zł od NFZ?  

 

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że kwota 1.928,579,41 zł to są należności             
od NFZ zaksięgowane na dzień 31.12.2011 roku . Będą zapłacone w 2012 roku.  

 Pan Burmistrz odniósł się jeszcze do sprawy z Pediatrią. Rozmawiał z Panią Dyrektor 
Pasternak, która powiedziała, że są dzieci kierowane na Oddział Pediatrii do Lipska, ale to          
na prośbę rodziców. Natomiast problem tkwi w tym, że jest coraz mniej dzieci -  jeśli chodzi 
o Szkoły Podstawowe  i Gimnazja, gdzie jest o ok. 300 dzieci mniej. 
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 Dzieci po ukończeniu 18 roku życia trafiają już do poradni dla dorosłych.             
Dodał, że jak rozpoczynał pracę  w Gimnazjum dzieci było ponad 800, a teraz jest 540.           
Tych dzieci jest dużo mniej i to też należy brać pod uwagę przy kontrakcie. 

 

Głos zabrał Pan Dyrektor Zbigniew Deja. 
 

Powiedział, że jeśli chodzi o kontraktowanie to w ostatnich latach te wyniki               
są adekwatne do wykonania z roku poprzedniego. Otrzymujemy tyle ile w danym roku 
musielibyśmy wykonać. Zauważyliśmy, że dzieci rodzi się coraz mniej. I wtedy populacja 
tych dzieci do 18 roku życia jest mniejsza. Pan Dyrektor dodał,    iż wielokrotnie rozmawiał         
z panią Dyrektor Pasternak aby wspólnymi siłami mogli mimo wszystko wykonywać ten 
kontrakt chociaż w 100%.  

 

Pan Dyrektor Popiołek dodał, że to jest dla naszego dobra, gdyż przez                            
to zwiększamy przychody firmy, a jednocześnie ograniczamy koszty. Pan Dyrektor Deja 
dodał, iż jest dobrej myśli, że ten problem uda nam się wspólnymi siłami rozwiązać. 

 
Pan Jeżmański zapytał jakie jest generalne zadłużenie Szpitala?  
 

Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że jest to kwota 5.163,917,81 zł. 
 

W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący odczytał treść Uchwały,          
a następnie poddał ją pod głosowanie. Uchwała Nr 12 z dnia 21.02.2012 roku w sprawie 
wykonania planu finansowo – rzeczowego za 2011 rok została podjęta jednogłośnie – 
Załącznik Nr 3 do protokołu. 
   
Ad.4.  Podjęcie  Uchwały  w sprawie  zaopiniowania  planu  finansowo   –  rzeczowego 

na 2012 rok. 
 

Pan Przewodniczący poprosił Panią Główną Księgową o wprowadzenie                     
do przedstawionego punktu porządku obrad na podstawie przedłożonego planu finansowo – 
rzeczowego na 2012 rok – Załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

Pan Przewodniczący otworzył dyskusję. Przypomniał, iż w ubiegłym roku Szpital 
dostał 1.000,056,00 zł na zakupy inwestycyjne. To był wyjątkowy rok   w historii Powiatu,  
że taka kwota wpłynęła w formie dotacji dla Szpitala w Iłży.   W tym roku budżet jest bardzo 
okrojony na wszystkie inwestycje. Dodał, że jest  to kwota 8 mln zł na wszystkie inwestycje 
w Powiecie. Te oczekiwania inwestycyjne na kwotę 3.321,440,00 zł będą w niewielkim 
stopniu do spełnienia. Podkreślił, że przyszły rok nie zapowiada się najlepiej i że pieniędzy 
wystarczy tylko na pomoc dla dwóch Szpitali.  

 

Pan Jeżmański zwrócił się do Pana Naczelnika Adamca o jakieś ,,koło ratunkowe’’         
w tej sprawie gdyż w świetle obowiązującego prawa będzie trzeba zastosować jakieś 
konkretne rozwiązanie i podjąć kroki w stosunku do Szpitala. Dodał, że mamy podjęte trzy 
kierunki i że to jest sprawa oczywista. Wątpi, aby obecny rząd sobie z tym poradził i wycofał 
się z tego. Albo pokrycie kosztów albo komercjalizacja.  
 

Głos zabrał Pan Dyrektor Popiołek. 
 

Zmiana formy organizacji Szpitala spowoduje, że Szpital będzie miał więcej środków 
czyli, że będzie w lepszej kondycji. Rzecz się rozchodzi  o to ile przeznaczamy pieniędzy          
na zdrowie czyli pieniędzy, które daje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli tych środków 
nie będzie to zmiana formy własności czyli przekształcenie Szpitala w spółkę prawa 
handlowego nie spowoduje, że ten Szpital będzie miał więcej pieniędzy. Sama zmiana formy 
niczego nie zmieni.  
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Ta forma  o której się tak wiele mówi tj. zmiana Szpitala z Samodzielnego 
Publicznego w spółkę prawa handlowego ma wtedy byt gdy jest on położony w centrum 
dużego miasta, położonego w dobrym miejscu, że ten Szpital będzie zarabiał na usługach          
ale na usługach komercyjnych niekoniecznie medycznych. Korzystał    by z tego, że ma  np. 
do wynajmu w dobrym punkcie jakieś pomieszczenia, plac  na działalność czysto medyczną        
i wtedy mogłoby się to zbilansować. Ale to dotyczy garstki Szpitali, które położone są w 
atrakcyjnych miejscowościach. Wtedy to może spowodować,  że te straty, które generuje 
działalność medyczna będą pokryte z innej działalności.   Natomiast zmiana formy własności 
Szpitala nie spowoduje, że nagle będzie potrzeba mniej pieniędzy. 
 

Pan Przewodniczący zabrał głos. 
 

Powiedział, że podpisaliśmy wszystkie kontrakty i poprosił Pana Dyrektora                  
o rozsądne, zwłaszcza w tym roku wydatkowanie tych środków które są tak, żeby ta strata 
była jak najmniejsza. Dodał także, że tak naprawdę nie ma już na czym oszczędzać.   

 

Pan Dyrektor Deja podziękował Panu Przewodniczącemu i powiedział,                       
że będzie się starał, aby strata Szpitala była jak najmniejsza. Dodał, że Szpital jest 
największym zakładam pracy w tym rejonie. To jest zakład, który daje pracę około             
250 osobom. Są to osoby zatrudnione na umowy, a także na kontrakty. Zaznaczył także,          
że większość tych osób które pracują w Szpitalu będzie miało problemy                                  
ze znalezieniem nowych miejsc pracy.  

 

Pan Jeżmański dodał, że martwi go sytuacja jeśli chodzi o sprzęt na którym Szpital     
ma pracować. Podkreślił, że jeżeli nie będziemy dosprzętawiać tego, jeżeli nie będziemy 
wymieniać śrub to z tego nic nie będzie. Medycyna jest jedną z dziedzin, która idzie 
najbardziej do przodu na równi z elektroniką. 

 

Pan Dyrektor Popiołek zadał pytanie: Czy chcemy aby te dwa Szpitale zarówno          
w Pionkach jak i w Iłży nadal funkcjonowały? 

 

 Pan Przewodniczący zabrał głos. Powiedział, że nikt nie ma wątpliwości,                     
iż Powiatowi Radomskiemu obecnemu Zarządowi w szczególności zależy na rozwoju tej 
placówki, ale w miarę posiadanych środków. Wizje i konieczność podtrzymania tych Szpitali 
czy ewentualnie rozwoju tych placówek doświadczają jakby, że one są sukcesywnie w miarę 
posiadanych środków rozwijane i w miarę możliwości wymieniany jest sprzęt na coraz            
to lepszy, nowocześniejszy. 

 
 

Głos zabrał Pan Jeżmański który zapytał , czy mamy jakiegoś lekarza na stażu? 
 

Pan Dyrektor Deja odpowiedział, że mamy jedną Panią doktor na stażu 
podyplomowym na chwilę obecną nie pracująca czynnie z powodu urodzenia dziecka. 
Zatrudniona jest na umowę ze Szpitalem. 

 
 

Pan Naczelnik Adamiec poprosił o zabranie głosu. Powiedział, że martwi go sytuacja 
jeśli chodzi o przyszłość tych Szpitali. Nie  ma mowy o tym, aby rozpatrywać inny wariant 
niż funkcjonowanie tych  Szpitali jako Szpitali powiatowych. Zaznaczył, że na ostatniej 
Komisji Zdrowia, która miała pokazać, że chcemy wspólnie poszukiwać takich mechanizmów 
i sposobów aby te Szpitale mogły nadal funkcjonować. Co do propozycji planu zaznaczył,     
że w 2012 roku może pojawić się strata, a będzie konieczność jej pokrycia więc wszyscy 
musimy zdawać sobie sprawę, że do 01.09.2013 roku trzeba będzie pokryć tę stratę.           
Jest dobrej myśli, iż sytuacja może się poprawić dlatego, że będzie dalej umowa na realizacje        
z ratownictwa medycznego.  
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Zapytał czy są prowadzone przedwstępne rozmowy w kwestii ratownictwa 

medycznego? 
 

Pan Dyrektor Deja odpowiedział, że takie rozmowy są prowadzone. Staramy się 
abyśmy utrzymali tę karetkę ,,R’’, ale dobrze by było, żeby udało się odzyskać również te 
karetkę, która na chwilę obecną stacjonuje w Skaryszewie. Szpital miałby  z tego powodu 
większe dochody, ponadto jest łatwiejsza możliwość wykonywania kontraktów przez to, że 
tego pacjenta przewieziemy np. po wypadku do naszego Szpitala w Iłży. Pacjent wtedy nie 
będzie trafiał do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu ze Skaryszewa tylko 
ten zespół będąc w naszej dyspozycji będzie kierowany do naszego Szpitala. 

Pan Dyrektor dodał, że pracujemy nad Statutem, chcemy być gotowi                        
do konkursu ofert byśmy mogli wskazać jako miejsce wyczekiwania dla karetki                     
w Skaryszewie.  

 

W związku z zakończeniem dyskusji Pan Przewodniczący odczytał treść Uchwały,      
a następnie poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto Uchwałę 
Nr 13 z dnia 21.02.2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowo – rzeczowego             
na 2012 rok – Załącznik Nr  4  do protokołu. 

 
 

Ad.5. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 
 
 

 Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Dyrektorowi Deji.  
 

Pan Dyrektor powiedział, że kwota zwiększona przez NFZ z 51 zł na 52 zł za punkt nie 
starcza na to, żeby można było mówić o tym, że jesteśmy w stanie z tego tytułu pokryć 
wszystkie potrzeby związane z działalnością Szpitala. Mamy też na uwadze to, że mamy duże 
zobowiązania wobec naszych kontrahentów, którzy już dziś czekają na środki z tego powodu, 
że ten kontrakt był niewykonywany, że wygenerowaliśmy stratę. Pracujemy obecnie nad tym 
żeby zachować płynność finansową, aby realizować zobowiązania wobec pracowników,         
a mianowicie kwestie wynagrodzeń, gdyż w ostatnim czasie pojawił się też nam problem        
z pełną wypłatą wynagrodzeń na 10 każdego miesiąca. Spowodowany on jest tym, że NFZ 
wielokrotnie później nam wpłacał pieniądze  za wykonane usługi medyczne i nie byliśmy w 
stanie tych  zobowiązań realizować  na bieżąco. Dlatego jesteśmy zmuszeni zaciągnąć ten 
kredyt  i jednocześnie prosić  o poręczenie tego kredytu gdyż sytuacja finansowa firmy         
w chwili obecnej jest trudna i aby nie stracić płynności finansowej musimy w ten sposób 
zasilić nasz budżet pewnymi środkami, aby móc dalej prowadzić tę działalność.  
 

 Pani Główna Księgowa powiedziała, że mamy duże zobowiązania wobec firmy, która 
nam wykonuje badania laboratoryjne i na dzień dzisiejszy jest to już kwota około 200 tys. zł. 
Drugą pod względem wielkości firmą  jest ZEORK  w którym  zalegamy z opłatami                      
za energię elektryczną. Również usługi cateringowe, sprzęt medyczny jednorazowego              
i wielokrotnego użytku – ponad 100 tys. zł , badania diagnostyczne około 100 tys. zł, leki też 
około 100 tys. zł. Dodała, że tak jak Pan Dyrektor powiedział, aby zachować płynność 
finansową musimy się posiłkować kredytem. Wyliczyliśmy, że około 800 tys. zł pozwoliłoby 
nam na dzień dzisiejszy w miarę normalnie funkcjonować. Oczywiście kredyt ma to do siebie, 
że trzeba  go spłacać w ratach. Jeżeli dojdzie do zaciągnięcia tego kredytu będziemy musieli 
rozpisać na niego przetarg. Mamy taką nadzieję, że bank który wygra ten przetarg nie naliczy 
nam takich odsetek, że nie będziemy mogli sobie z tym poradzić. Jeszcze raz podkreśliła,              
że zaciągnięcie takiego kredytu pozwoli nam zachować płynność finansową.  
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 Pan Dyrektor Deja dodał, że zwróciliśmy się z zapytaniem do 10 banków  i na chwilę 
obecną dostaliśmy trzy odpowiedzi, które mogą być zainteresowani udzieleniem kredytu. 
Pytaliśmy jakie są warunki kredytowania, jakie jest oprocentowanie i o wszystkie koszty 
związane z zaciągnięciem tego kredytu. 
 

Pani Główna Księgowa dodała, że jeśli chodzi o całkowity koszt takiego kredytu               
to żaden z tych banków nie udzielił nam ostatecznej odpowiedzi. 

 

Pan Dyrektor Deja dodał, iż 800 tys. zł to jest kwota maksymalna. Jest to kwota która 
pozwoli utrzymać naszą płynność finansową.  

 

Pan Dyrektor Popiołek powiedział, że jeśli chodzi o koszty w laboratorium                     
to zmniejszyły się one w granicach 30%. Usługi te świadczy nam zewnętrzna firma 
laboratoryjna ,,ALAB’’.  

 

Pan Wicestarosta zapytał czy interesowałaby te banki inna forma zabezpieczenia tego 
kredytu? 

 

Pan Dyrektor Deja odpowiedział, że banki które przysłały do nas te odpowiedzi 
uznały, iż musi być ten kredyt poręczony przez Organ Założycielski. 

 

Pan Wicestarosta dodał, że już w jednym ze Szpitali , a chodzi o Pionki już taki kredyt 
poręczyli i jeśli chodzi o Szpital w Iłży też będą musieli ten kredyt poręczyć.  

 

Po zakończeniu dyskusji Pan Przewodniczący odczytał treść Uchwały,                          
a następnie poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto Uchwałę 
Nr  14 z dnia 21.02.2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego – Załącznik Nr  5  
do protokołu. 

  
Ad.6. Podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych. 
 
 

 Pan Przewodniczący poprosił o omówienie powyższego punktu.  

 Głos zabrał  Pan Ryszard Zychla – Kierownik Działu Obsługi Techniczno – 
Administracyjnej. Wymienił środki trwałe przeznaczone do likwidacji wg załączonej 
Uchwały. Wyjaśnił, że  likwidowane środki trwałe posiadają opinie techniczne wskazujące     
na duże zużycie przedstawionego sprzętu oraz nieopłacalność jego naprawy.  

 

 Pan Przewodniczący podziękował Panu Zychli i zapytał czy ktoś chciałby zabrać w tej 
sprawie głos.  

 
 

W związku z brakiem pytań Pan Przewodniczący odczytał projekt Uchwały,                 
a następnie poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto Uchwałę 
Nr 15 z dnia 21.02.2012 roku Rady Społecznej SP ZZOZ – Szpitala w Iłży z dnia 
21.02.2012r. w sprawie zaopiniowania likwidacji środków trwałych – Załącznik   Nr  6        
do protokołu. 

 
 

Pan Burmistrz  Andrzej Moskwa poprosił jeszcze Pana Przewodniczącego o udzielenie 
głosu. Zapytał w sprawie nocnej pomocy lekarskiej.  
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Pan Dyrektor Deja powiedział, że od dłuższego czasu są prowadzone rozmowy na ten 
temat. Na chwilę obecną nie znamy takiego prostego rezultatu, który mógłby powiedzieć,             
że ta pomoc będzie świadczona na miejscu w Szpitalu w Iłży dla mieszkańców Gminy Iłża       
i ościennych gmin. Dodał, że są prowadzone u Pana Starosty i na Radzie Powiatu rozmowy 
właśnie na ten temat i że jest dobrej myśli, iż będziemy mieli tę nocną pomoc lekarską 

  
 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

SEKRETARZ RADY SPOŁECZNEJ           PRZEWODNICZĄCY  RADY SPOŁECZNEJ 

     SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY                        SPZZOZ – SZPITAL W IŁŻY 

     

  Andrzej Pałka                     Zdzisław Dulias 

 


