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Grĺ^ęqoľz Jankowski
Radny R{4ľ Powiatu
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W nawiązaniu do inteľpelacji z dnia 10 maja 20|9r, w pľzedmiocie:

,,... zumieszczania na stronie inĺeľnetowej Stąrosĺwą Powialowego ýý Busku Zdľojt'l

,,Rachunku Zysk(lv, i sĺľat'' melodq porównawczq Zespołu opieki Zdrowotne.j w Bllsku -

Zdroju" w załączeniu przedstawiam odpowiedŹ Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej

w Buku -Zdroju w pľzedmiotowym zakľesie.

Załączniki_ l (3 strony):
- Kseľokopia pisma Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Bltsku _ Zdľoju z clrria
maj a 20 I 9r., znak'. ZOZIDO I 87 lBDMlzl 19 .

Do wiadonrości:
1' Biuľo obsługi Racly i Zaľządu w nr.

2. Wydział Finansowo - Budżetowy w rn.

l5

Busko -Züoj, dnia 20 mď1a2019r.

Znak: SoZ.8023.9.Ż0l9
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Zespol Opĺeki Zdrowotnej

w Busku-Zdroju

Zespóľ opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67

28-100 Busko_ Zdrój
tel. centra|a 41' 378 Ż4 01' fax. 4L 378 Ż7 68
NIP: 655-16-62-705 Regon: 0003L1,467

e-mail: sekretarlat@zoz.busko.com.pl
strona internetowa: www.zoz.busko.com. pl
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's2_Laureat XVI edycji ŚNJ
w lategorii organizacji
publiczłtych _ ochrona
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Busko-Zdrój, dnia 15 maja 2019 r.

Pan

' ĺ ĺ i l,r',' rtreruy Kolaľz

Staľosta Buski

Starostryĺi Powiatowe

',.'* "*u,r-Zdľoju
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W odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Powiaťu w Rusku-Zdroju Pana Cĺrzegorza

Jankowskiego uprzejmie infonnuję:

Zgodnie z nowymi zasadami finansowania publicziivclr podmiotów lecznicrych

(w foľmie ryczałił od pużdziernika 2017 r.) wyniki finansowe Zespofu opieki Zdrowotnej

w Busku-Zdľoju są publikowane sukcesywnie po zakończeniu kazdego kwartału lv danym

ľoku.

Ponadto pragnę poinformować, Że Zaruąd Powiatu w Busku-Zdroju ma przedstawiane

przez mnle pełne i biełłtce informacje na teÍnat sytuacji Zal<ładu zarówno kadľowej,

finansowej, jak i w zakresie roszczen pacjentów bądź ich ľoclziil kierowanych w stosunku do

Szpitala, toczących się spraw sądowych, zapotľzebowania na aparatuę i sprzęt medyczny,

a także bieĘbych remontów czy modernizacji wynillĺrjących głównie z zaleceŕl

Świętokľzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. AspekÍ finansowy

funkcjonowania Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku_Zdľo.ju i malejąca corocmie strata

w Zakładzie jest powodem do satysfakcji zaľówno Dyrektoľa, jak i całej załogi,lecz biorąc

pod uwagę profil działalności zakładu aspekt Íinansowy jego funkcjonowania jest ważnym

elementem, ale nie najważĺriejszym. Stanorvisko povlyŻsze zostalo dobitnie podkĺeślone pfiZez

niektórych członkiw ZarząduPowiafu Buskiego na czele z Panami StarostąJerzym Kolarzem

i Wicestaľostą Stanisławenr Klimczakiem, który bezpośľcclnio nadzoruje w ramach

powieľzonych kompetencji m.in. Szpital Porviatowy w Btrsku_Zdľoju. Przywohrjąc jeszcze

osobę Pana Wicestarosty Stanisława Klimczaka praglę zazĺ'ĺlcz5,ć, że nadal na posiedzeniach

Zarządu Powiatu, w których uczestniczę, Pan Wicestaľosta podkľeśla zaľówno aspekt



finansowy, jak i pozostałe, niezmieľnie ważne, elemenĘ funkcjonowarĺia ZakŁadu takie jak

jakość świadczonych usług medycznych czy dbałość o tzw. ĺlobrą opini ę o Zakładzie.

Ze względu na wspomniany wyżej nowy system Íinansctwania publicznych podmiotów

leczniczych' zakładający ksztahowanie wysokości budzetóiv lv poszczegőlnych komóľkach

oľganizacyjnych przez Dyľekcję placówki \eczniczej, co ortbywa się nierzadko poprzez

pľzesunięcia i nowe limity, zaniechano przedstawiania Zarządorvi Powiatu w Busku_Zdľoju

comiesięcznych wyników finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych. Natomiast

skupiono się na przedstawieniu wyników finansowych w ola'esach kwaľtalnych i półľocznych,

co stanowi rzeczywisty obtaz funkcjonowania placówki. Ponaclto ptzeýyvĺy finansowe

wynikające z płatności NFZ uniemożliwiają comiesięczną weryÍikację, ponieważ

np' wypracowane dodatkowe śľodki w roku 2018 zostĄ Szpitalowi naliczone dopiero

w miesiącu maju br. Zatem spośľÓd wielu wspomnianych przyczyn kwestia przepływów

środków ťlnansowych i jej nieadekwatność do ponoszonych miesięcznych kosztów

uniemożliwia ľealne pľzedstawienie comiesięcznych r,vyników' Stąd ich kwartalne

i półľoczne ptzekazywarlie i ocena przezZarząd Powiatu.

Reasumując rzetelne i pľawdziwe iďoľmację ťtnansowe na temat funkcjonowania

Zakładu mogą byi przekazywane tylko tak jak dotychczas, tj, w okľesach kwartalnych. Ich

korekta następuje zwykle w okľesach półľocznych, a rniarodajny wynik finansowy

przedstawiany jest corocznie po ocenie spľawozdania finansowego przez biegłego. Tal<że

sprawozdania finansowe na przestrzeni ostatnich tľzech lat, z malejącą stľatą finansową

myślę, że są satysfakcjonujące zaľówno d|a Zaruądu Powiatu, jak i dla pozostałych Radnych

Rady Powiatu' Na pľzestľzeni ostatnich trzech lat dokonyrvano talcże regulacji płac, co

niezmiernie satysfakcjonuje i motywuje pracowników Szpitala. Działania te będą

kontynuowane, co wpisuje się w deklaľację, kt&ązŁozyłem ltadnym Rady Powiatu jeszcze

jako po. Dyľektora, a mianowicie' że będę dążył do popľawy sytuacji finansowej Zakładu

uwzględniając także słuszne oczekiwania co do wysokości vĘ,nagľodzen przez pľacownikÓw

Szpitala. Warto tylko przypomnieć, że wśród pielęgniaľek i położnych znajdują się gľupy (wg

kategorii ustawowej), w których wynagľodzenie zasadrĺcze już w 2018 ľoku przel<raczało

ustawowe kwoty, któľe winny być osiągnięte w tych gr'"lpaclr do 202l ľoku.

Na marginesie dodam, że w Szpitalu Powiatowym w ostrowcu Świętokľzyskim ľoczna

strata finansowa za 2018 ľok wynosi ponad 16 milionów złotych. Rodzi to koniecznośó

pokĺycia pľzez Powiat ostľowiecki straty w wysokości ponacl 13 milionów złotych juz po



aľĺaortyzacji. Niech to posfuży jako prrykład kondycji finansowej Szpitali Powiatowych
w Polsce, gdyż Szpítal w ostrowcu Świętokrzyskím nie jest jedynym podmiotem leczfiiczym
z tak dużąstľaĘfinansowąza2Ol8 rok w naszym regionie.

Zpoważariem


