
Protokół Nr 3/2017
posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 20 czerwca 2017 roku

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie  protokołu  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  Zdrowia  i  Uzdrowisk  Rady

Powiatu Nowosądeckiego.
3. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
4. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy otworzył posiedzenie i przywitał
wszystkich przybyłych.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 Członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Antoni KOSZYK - Wicestarosta Nowosądecki;
Dorota DOBROWOLSKA           - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich;
Józef ZYGMUNT - Dyrektor SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia  

Ratunkowego w Nowym Sączu;
Sławomir KMAK - Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J.Dietla                     

w Krynicy – Zdroju.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy przedstawił porządek posiedzenia 
i poddał go pod głosowanie.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy poddał pod głosowanie, po zapoznaniu
się z jego treścią przez członków komisji, protokół Nr 2/2017 z dnia 18 maja 2017 r.

Protokół został przyjęty i podpisany.
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Ad.3.

Dyrektor  SPZOZ  –  Szpitala  im.  J.  Dietla  w  Krynicy  Zdroju  Sławomir  Kmak,
przedstawił  raport  o  sytuacji  ekonomiczno-finansowej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
wskaźników ekonomiczno-finansowych  niezbędnych  do  sporządzenia  analizy  Samodzielnych
Publicznych  Zakładów Opieki  Zdrowotnej  został  sporządzony raport  o sytuacji  ekonomiczno-
finansowej SPZOZ Szpitala im. J.Dietla w Krynicy Zdroju za okres od 1 czerwca do 31 grudnia
2016  roku  oraz  prognoza  na  najbliższe  3  lata.  Ten  dokument  opracowany  jest  według  4
głównych grup wskaźników. Pierwszy to jest wskaźnik zyskowności, w którym , w którym udało
się uzyskać 11 na 15 możliwych punktów, wskaźnik płynności, gdzie ilość punktów uzyskana
przez Szpital to 0 na 25 możliwych. Z płynnością jest kłopot od 2011 roku, kiedy rozpoczął się
spór  z  poprzednim  wykonawcą.  Wskaźnik  efektywności  ,  czyli  bieżąca  efektywność
funkcjonowania  zakładu  10  pkt.  Na  10  możliwych  oraz  wskaźniki  zadłużenia  8  pkt.  Na  20
możliwych.  W sumie  daje  to  w bieżącej  ocenie  oraz  tej  na  najbliższe  3  lata  20 pkt  na 70
możliwych, czyli 41,4 % maksymalnej liczby punktów. Przyjęte jest w tej prognozie i analizie , iż
przez najbliższe  lata wydatki  na służbę zdrowia  będą rosły.  Od IV kwartału  wycena  punktu
zwiększy się o 2 zł, co powinno dać w granicach  700-800 tys. zł więcej kontraktu rocznego dla
Szpitala  oraz,  że koszty będą rosły  w granicach  3  % rocznie  m.in.  w związku  z oddaniem
nowego skrzydła. Jeśli chodzi o wynagrodzenia personelu zakłada się, że te dodatki, które są
obecnie dla pielęgniarek będą utrzymywane do 2019 roku, a następnie będą finansowane przez
NFZ czy kolejnego płatnika, albo zostaną przekazane na to środki. Zobowiązania z przeszłości
wpływają  na sytuację  finansową –  spór  z  wykonawcą przegrany i  konieczność realizowania
ugody. Koszty wynagrodzeń, czyli wzrost o 200 tys. zł minimalnego wynagrodzenia w tym roku,
nie osiągnięty został ze żadnych dodatkowych środków. 2080  zł od roku przyszłego oraz wzrost
wynagrodzeń  minimalnego  wynagrodzenia  za  prace  w  służbie  zdrowia,  który  trzeba  będzie
realizować od 1 lipca br.,  na które na chwilę obecną nie otrzymuje się z NFZ WIĘKSZEGO
FINANSOWANIA. Są to główne elementy, które mają i będą miały wpływ na bieżącą działalność
finansową  Szpitala.  Cała  jednostka  od  IV  kwartału  wchodzi  do  sieci,  natomiast  jedyną
działalnością, która będzie musiała starać się w konkursach to jest Ośrodek Terapii Uzależnień
w Nowym Sączu.

Członek  Komisji  Antoni  Poręba  zapytał  czy  aktualnie  jest  wyrok  sądowy  za  skutki
pooperacyjne.  Następnie  chciał  uzyskać  informacje  czy  są  środki  pieniężne  za  wynajem
tomografu?

Dyrektor  SPZOZ  –  Szpitala  im.  J.  Dietla  w  Krynicy  Zdroju  Sławomir  Kmak
odpowiedział,  iż  nie  ma  wyroku  ,  jest  pozew  za  błąd  w  sztuce,  o  którym  został
poinformowany  Starosta  Nowosądecki.  Jest  to  pozew  przeciwko  ginekologom
i położnikom. Jeśli chodzi o drugie pytanie dotyczące pracowni tomografii, to pracownia
sama opłaca sobie media. Ponadto płacą szpitalowi  za m² powierzchni. Dla Zarządu
w sprawozdaniu jest przedstawiony corocznie wykaz szczegółowy kosztów pracowni.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 4.

Dyrektor SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia  Ratunkowego w Nowym Sączu Józef
Zygmunt  przedstawił  raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. Jest to dokument
na podstawie dotychczasowych sposobów finansowania jednostki. Od tego roku będzie sporo
zmian tj. sposób finansowania, funkcjonowania, struktura jednostki. Stabilną sytuację finansową
przewiduje  się  w  2021  roku,  kiedy  będzie  ostateczny  kształt  Państwowego  Ratownictwa
Medycznego. Wskaźniki dają gwarancję dobrego rozwoju jednostki.

Wiceprzewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski podziękował za opiekę medyczną imprez
powiatowych  odbywających  się  na  terenie  Sądecczyzny  m.in.  za  pomoc  przy  organizacji
Międzynarodowego Dnia Dziecka w Muszynie.
Członek Komisji Antoni Poręba  zapytał o składy osobowe ratownictwa medycznego
w pogotowiu?

Dyrektor SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia  Ratunkowego w Nowym Sączu Józef
Zygmunt   odpowiedział,  iż  skład  osobowy  podstawowego  zespołu  ratownictwa
medycznego to 3 osoby. Dyrektor nadmienił, iż walczył o to, by obsady zespołów nie
były  redukowane,  czego  następstwem  mogło  być  pogorszenie  jakości  udzielanych
pacjentom  świadczeń  oraz  znaczne  opóźnianie  transportu  pacjenta  do  szpitala.
3 osobowa załoga to możliwość przeprowadzenia skutecznej reanimacji.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5
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Wicestarosta  Nowosądecki  Antoni  Koszyk   poinformował,  o  korektach  do
sprawozdań z wykonania planów finansowych za rok 2016 podmiotów leczniczych, dla
których podmiotem tworzącym jest Powiat Nowosądecki.

Następnie  Członkowie  Komisji  otrzymali  w/w  materiał.  Stanowi  on  załącznik  do
protokołu.

Ad. 6
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy podziękował zebranym za przybycie
i zamknął posiedzenie.

  Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN

Włodzimierz Oleksy

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska
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