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W odpowiedzi na interpelacje l zapytania Radnego Rady Powiatu w Busku-Zdľoju Pana

Piotra Wąsowicza upľzejrnie infoľnruj ę:

Pytanie nr 1: Jak przedstawia się sytuacja kadrowa w Buskim Szpitalu w sytuacji, gdy wielu

samorządowców z ościennych gmin pľoponuje wysokie stawki godzinowe Za pľacę

w podległych im PoZ? Czy istnieje zagrożenie dotyczące obsady lekaľskiej?

Rzeczywiście wielu satnoľządowców z Powiatu Buskiego oferuje lekaľzom baľdzo

wysokie stawki godzinowe za ptacę w podległych sobie PoZ. Zdarzają się sytuacje, gdzie

Wójt, Buľnristľz oferuje nawet l50 zł brutto za l godzinę pľacy w podległym sobie POZ, co

powoduje, że ofefia Szpitala w zakľesie wynagľodzenia dla |ekarzy jest mało zachęcająca.

Rzeczywiście stanowi to zagroŻenie dla funkcjorrowaľria komóľek Szpitala. Stawki

godzinowe w zavądzanym przez nrnie podmiocie lecznl'czym rlie przekľaczają 80 złbrutto za

1 godzinę. Jednakże poza aspektem finansowym lekaľze bioľą pod uwagę ľównież inne

czynniki, tj. m. in. poczucie stabilizacji, możliwość własnego ľozwoju, atmosťerę w miejscu

pľacy' dobľe ľelacje inteľpeľson a\ne czy też ľelacje Dyľekcja - Pľacownik.

Pytanie nr 2z Jak wzľosły ceny w szpitalu na ľóżne pľodtlkty typu leki, mateľiały

opatľunkowe, koszty przeglądów apaľatuľy medyczlrej, koszty wody, ścieków i erreľgii?

Rok do ľoku obserwujemy znaczący wzľost kosztów lekólv, mateľiałów opatľunkowyclr'

erreľgii elektľyczrrej, gazLl, wody, ścieków. TakŻe Znacząco wzľosły koszty obowiązujących

pľzcglądów apaľatuľy i spľzętu meclycznego. Tylko eneľgia elektľyczrra i gaz wzľosną

(zgodrrie Z pľognozarrri) w stostlnktt clo ubiegłego ľoktt o 200 tysięcy, tj. z 1nriliona zł zarok




