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Pľotokół Nr 13/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatű

z dnia Ż mlrca 2015 ľoku

W posiedz eniu Zarządu udzial wzięli:

1. Ieľzy Kolaľz
2. Stanisław Klimczak
3. KĺzysztofGajek
4. Robeľt GwőŻdż
5. Wiesław Marzec

oraz

Grzegorz Gałuszka _ Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju
Zbigniew Pietraszewski - Z-ca Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej ds. Finansovvych
w Busku - Zdľoju
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ

Pľoponowany porządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Przyjęcie pľotokołów z posiedzeń Nr l l/201 5 z dnia 25 lutego 20l5 ľoku oľaz Nľ l2l20l5

zdniaL7 |utego 20l5 ľoku.
5. Zapoznanie się z analizą efektywności funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Busku -

Zdroju z p\anami na najbliższe lata (Dyr. ZoZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. sOZ'
Skaľbnik Powiatu).

6. Sprawy ľóżne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 900 otworzył 13 posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu .Teľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecrrości aktualrrie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na

podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oľaz
zűproszonych osób stanowiĺ1 załqczniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przez PľzewodnicZącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.4
Pľotokoły z posiedzeń Nr lllŻ0l5 z dnia 25 lutego 2015 ľoku oľaz Nr 12lŻ0|5 z dnia
27 lutego 2015 roku zostały pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu bez uwag
w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad.5
Zarząd Powiatu zapoznał się z pľzedłoŻoną przęZ Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdľoju Analizq efekĺywności funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Busku -
Zdroju z planami działania na naibliż.yze ĺata - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do

niniej szego protokołu.

Następnie Zarząd Powiatu zapoznał się z analizą porównawczą pľzedstawiającą liczbę
oddziałów, liczbę poradni, dotacje otľzymywane od organu prowadzącego oÍaz wynik
finansowy w latach 201l _ 2014 w Zespole opieki Zdľowotnej w Staszowie, Zespole opieki
Zdľowotnej w Kazimieľzy Wielkiej, Zespole opieki Zdľowotnej w Wadowicach, Zespole
opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespole opieki Zdľowotnej w oświęcimiu,
Zespole opieki Zdrowotnej w Staľachowicach i Zespole opieki Zdrowotnej w Busku _

Zdroju_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz stwierdził, Że w przedłozonej pľzez Dyrektora ZoZ
w Busku _ Zdroju ana|izie efektywności funkcjonowania Szpita|a na|eży skorygować
niewłaściwe zapisy dotyczące bľaku nowoczesnego Bloku operacyjnego oÍaz informatyzacji
Szpitala. Zdanięm Pľzewodniczącego Zarządu właściwe wdľożenie istniejącego Systemu

informatyc Znego powi nno przynieśó oszczędności.

Dyľektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju wyjaśnił, że w w/w anď.izie efektywności funkcjonowania
Szpitala wskazał na potľzebę rozwoju infoľmatyzacji Szpitala'

Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zdľoju stwierdził, Że na Placówkę jaką jest Szpital nie naleŻy
patrzeć tylko w sensie ekonomicznym ale w baľdzo szeroki, wieloaspektowy sposób.

Specyfrka ochľony zdrowia jest baľdzo złoŻona i dotyczy bardzo waŻnego elementu życia
społecznego jakim jest zdrowie oraz dostępności do poszczególnych ľodzajów leczenia
szpitalnego i ambulatoryjnego na teľenie, który obejmuje opieką dana Placówka. Następnie
Dyľektor ZoZ w Busku - Zdroju wskazał na ograniczone możliwości uzyskiwania
pľzychodów. Placówki ochľony zdrowia sektoľa publicznego nie mogą świadczyć usług
komercyjnych (odpłatnych) a głównym Źrődłem Íinansowania ich działalności są umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdľowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. opłaty
od świadczeniobiorców mogą być pobierane tylko wtedy, gdy pľzewidują to przepisy
ustawowe. Dyľektoľ ZoZ poinformował' Że koszty funkcjonowania takich Placówek
diametľalnie wzľastają, natomiast cena jednego punktu pľocedüľy płacona pÍzeZNFZ nie była



J

zmieniana przez ostatnie 5 lat. Winna ona kształtować się na poziomie co najmniej 57 złlpkt,
aby zľównowaŻyć, koszty z przychodami' Dyľektor ZoZ podał pľzykłady niezaleznego
od jednostki wzľostu kosztów d.: wzľost składki za ubezpieczęnie oC, wzrost składki
rentowej dla pracodawcy o Ż,5o/o, wzrost stawki podatku VAT o lo/o a także wzľost
miesięcznej płacy minimalnej. Powoduje to wzrost kosztów dostaw towarów i usług a tym
Samym wzrost kosztów wytworzenia proceduľy. Dyľektoľ ZoZ podkreŚlił, Że dotacje
i przyznane środki budżetowe jednostka wykoľzystuje w l00%. Podejmowane są
jednocześnie działania mające na celu zwiększenie pľzychodu w tľakcie danego ľoku' Taka
sytuacja nastąpiła w 2014 ľoku, gdzie nastąpił wzľost przychodu o ok. 3 mln zł. Planowane
na początku 2014 roku przychody w kwocie ok. 43 222 000 zł zostały wykonane w kwocie
46 058 000 zł tj. w 106%. PowyŻsze śľodki pozyskiwane są pľzede wszystkim na skutek
zwiększenia wartości kontraktu w ramach lecznictwa zamkniętego szpitalnego oraz
ambulatoľyjnego (w poľadniach specjalistycznych) a takŻe w ramach progľamów
zdľowotnych. W ostatnich latach Szpital pozyskał ľównież śľodki na zakup spľzętu
medycznego. Dyľektor ZoZ przypomniał o ztealizowanych w ostatnich latach inwestycjach _

budowie Bloku opeľacyjnego, modernizacji Izby Przyjęć,, oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii. Dyľektoľ ZoZ poinformował' Żę konieczność ich wykonania wynikała
m.in. z decyzji Sanepidu. Szeľeg inwestycji w zakresie zakupu sprzętu zachęciło lekarzy
specjalistów do zatľudnienia się w ZoZ w Busku _ Zdľoju. Pozwala to na zapewnienie
wszechstľonnej, kompleksowej opieki nad choľymi hospitalizowanymi w Szpitalu. Wzrasta
ilość pacjentów leczonych w Szpitalu oraz líczba udzielonych poľad ambulatoryjnych
i specjalistycznych. Do Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju poľównai moŻna ZoZ
w Staszowie, ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej i ZoZ w Starachowicach. Są to Szpitale, któľe
nazwai moŻna mianem wielospecjalistycznych. W lepszej sýuacji znajdują się Szpitale
Powiatowe monospecjalistyczne (monokieľunkowe). Na działalność Szpitala ľzutują oddziały
o specyťtce zabiegowej _ oddział ortopedyczny, chiruľgiczny, ginekologiczno _ połoŻniczy.
Największym pľoblemem, zdaniem DyrektoraZoZ,jest bľak samofinansowania się oddziału
ginekologiczno _ połoŻniczeeo' neonatologicznego i sali poľodowej. Podejmowane działania
(utworzenie sali porodów rodzinnych' szkoły ľodzenia, wprowadzenie nowej metody
uśmieľzania bólu) tylko w nieznaczĺy sposób wpłynęły na. wzľost ilości wykonywanych
proceduľ. Na początku ľoku ubiegłego zakładano, że wynik ťlnansowy za rok 2014 będzie
wynosił - 5 257 637,35 zł, obecnie jest to - 3 401 840,80 zł. Szpital uzyskał wpłatę z tytułu
dzierŻawy pomieszczeń pod działalnośó kardiologii w kwocie lŻ0 000 zł. Aktualnie
pľowadzone są ľozmowy w zakresie zapłaty zapozostałe nadwykonania. Wartość amoľtyzacji
wynosić będzie ok. 2 5Żl 227 zł. Jako kierunki dalszych đziałaŕĺ Dyľektor ZOZ wskazał
przeniesienie oddziału Pediatľycznego do pomieszczeń po byłym bloku opeľacyjnym,
rozszętzęnie działalności kardiologicznej oľaz utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego.
Dyrektoľ ZoZ poinfoľmował, Że z analizy kosztów funkcjonowania Szpitala wynika,
iz niektóre oddziały pÍzynoszą Znaczącą stratę. Jest to oddział Ginekologiczno _ PołoŻniczy,
oddział Neonatologiczny oľaz oddział GruŹlicy i Choľób Płuc. Dyľektor ZoZ w Busku -
Zdroju stwierdził, Że oddział. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który również pľzynosi
stratę, stanowi podstawę funkcjonowania oddziałów zabiegowych w Szpitalu. Bioľąc pod
uwagę dalsze funkcjonowanie Szpita\a naleŻy rozważyć likwidację oddziału Ginekologiczno
_ Położniczego, oddziału Neonatologicznego i sali porodowej' Należy również rozwaŻyć
zmianę profilu oddziału Gruźlicy i Choľób Płuc na profil lęczęnia zachowawczego chorób
płuc z uwagi na wysokie koszty diagnostyki i leczenia gruźlicy oraz pľzeniesienie
w/w oddziału w miejsce obecnego oddziału Ginekologiczno _ PołoŻniczego. Dyrektor ZoZ
dodał, iŻ naleŻy także dokonać szczegółowej ana|izy i ewentualnego przekazania Żywienia,
spľzątania w Szpitalu w outsouľcing.
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Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach poinfoľmował, że dokonując analizy planu
rzeczowo _ ťtnansowego pod względem kosztowym, naleŻy stwierdzić, ze największą
cześc kosztów Szpitala stanowi fundusz płac. Koszty wynagľodzeń stanowią kwotę
ok. 22 300 000 zł' Koszty dyżurów lekarskich ok' 3 000 000 zł. W związku z powyŻszym
jednym z pierwszych działan powinna być racjonalizacja i optymalizacja zatrudnienia
do wymagań kontľaktu ľealizowanego przez Szpital' Naczelnik Wydziału SoZ omówił
strukturę zatrudnienia personelu na oddziale Neonatologicznym. Personel w/w oddziału
to 2 etaty lekarskie i l2,5 etatu pielęgniarskiego. obłożenie na w/w oddziale wynosi 27oÁ.

Następnie Naczelnik Wydziału SoZ omówił wymogi jakie musi spełnić podmiot starający się
o kontrakt na w/w oddział wynikające z Zarządzenia Prezesa Naľodowego Funduszu Zdľowia
okľeślającego waľunki zawieľani a i rea|izacji umów w ľodzaju: leczenie szpitalne. Zgodnie
zwlw Zarządzeniem wymagane zatrudnienie to: lekaľze - ľównoważnik co najmniej 1 etatu _

specjalista w dziedzinie neonatologii lub pediatľii oraz pielęgniarki - równoważnik
co najmniej 1 etatu _ pielęgniarka lub położna specjalista w dziedzinie pielęgniaľstwa
neonatologicznego. Naczelnik Wydziału SoZ dodał' że Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatľudnienia
pielęgniarek i połoznych w podmiotach |eczniczych niebędących przedsiębioľcami również
nie okľeśla liczby pielęgniarek i położnych,leczjedynie wskazuje krýeria i sposób ustalenia
minimalnych noľm'

Dyrektoľ ZoZ wyjaśnił, że 12,5 etatu pielęgniaľskiego stanowi minimalne zabezpieczenie
bezpíecznego' noľmalnego funkcjonowania oddziału neonatologicznego. odpowiadając na

pytanie Naczelnika Wydziału SoZ, Dyrektot ZoZ dodał, że minimalne normy zatľudnienia
pielęgniaľek i położonych w ZoZ w Busku _ Zdroju zostały opracowane'

Kontynuując, Przewodniczący Zarządu ľównież zwtócił uwagę na wysokie koszty płac.

Koszty wynagrodzeń pľacowniczych sięgają ok. 70oÁ osiąganych przez Szpital pľzychodów.
W związku z powyŻszym naleŻałoby szukai oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia.
Ponadto, analizując wynagrodzenia |ekarzy kontraktowych, etatowych, personelu
pielęgniaľskiego zauwaŻa się ľóżnice między wysokoŚcią wynagrodzeń lekarzy
kontľaktowych i etatowych. Bioľąc pod uwagę powyższe Pľzewodniczący Zarządu zwľócił
uwagę na ,,właściwe wykorzystanie'' |ekarzy zatľudnionych w Szpitalu w ľamach kontraktu.

Dyrektor ZOZ wskazał na brak możliwości wpľowadzenia oszczędności w wydatkach
zuĺiązanych z wynagrodzeniami personelu. Stawki wynagrodzenia w ZoZ w Busku _ Zdľoju
są niŻsze niż w sąsiednich Placówkach' ZoZ w Busku - Zdroju ma jedne zniższych kosztów
wynagrodzeń personelu lekaľskiego w stosunku do innych Szpitali. Ponadto, Dyrektor ZoZ
poinfoľmował o mających się odbyć spotkaniach ze związkami zawodowymi pielęgniarek
i połoŻnych, na których zgłoszone zostaną wnioski o podwyżkę wynagľodzeń.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinfoľmował, Że Powiat dofinansowując inwestycje
realizowane w Szpitalu oczekiwał, Że spełnione zostaną wymogi NFZ' zwiększone zostaną
przychody Szpitala a wynik ťrnansowy ulegnie poprawie. Następnie Pľzewodniczący Zarządu
Jeľzy Kolarz poľuszył kwestię ztea|izowanego przez ZoZ w Busku _ Zdroju projektu _

zakupu ',Zintegľowanego 
systemu informatycznego". W/w system infoľmatyczny miał

wspomagać pľowadzenie kontľoli nad gospodarką lekami, mateľiałami medycznymi
i środkami opatrunkowymi w Szpitalu. Zakładano prowadzenie szczegőłowej ewidencji
leków, mateľiałów medycznych i środków opatrunkowych wydawanych z Apteki Szpitalnej
do poszczególnych oddziałów Szpitala. Zakładano również możliwośó prowadzenia ewidencji
leków podanych kaŻdemu hospitalizowanemu pacjentowi' W chwili obecnej w/w system
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infoľmatyczny nie został właściwie wdľożony lub nie pľzynosi oczekiwanych efektów
i rezultatów. Bľak takiej ewidencji wpływa m.in. na wzrost wydatków Szpitala na zakup
leków. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wydatki Szpitala na zakup leków wzrosły z ok' 3,5 mln
zł do 5,5 mlnzł.

Dyľektor ZoZ poinformował, Że wlw inwestycja jest na etapie wdrażania. okľes wdľozenia
programu tľwa ok. 5 - 6 lat' Dyrektor ZoZ wskazał na potrzebę rozwoju infoľmatyzacji
Szpitala, zakupu dodatkowego sprzętu informatycznego, co pozwoli na efektywniejsze
działanie juz istniejącego systemu informatycznego. Powyższe wymaga zaangażowania
dodatkowych śľodków finansowych. Jednocześnie Dyrektor ZoZ poinfoľmował
o diamętľalnym wzľoście kosztów zakupu leków' Stwierdził, ze wydatki Szpitala na zakup
leków związane są z ilością leczonych pacjentów. ogłaszane przetargi nie obejmują zakupu
konkretnych leków ale czynnika aktywnego w leku'

W dalszej części posiedzenia omówiono kwestię odzyskiwania środków finansowych przez
Szpital Za wypľacowane nadwykonania. Szpitalowi pozostają w takich sytuacjach negocjacje
z NFZ lub droga sądowa'

Dyľektor ZoZ poinformował, Że Szpital w ramach pľowadzonych z NFZ negocjacji
odzyskuję zapłatę za nadwykonania. W latach 20ll - 20l3 udało się odzyskaiznacznę środki
za nadwykonania lub zostały one zapłacone w całości. Szpital odzyskał równiez częŚć

należności za nadwykonania zarok2014, tj. ok. 800 000 zł. obecnie trwają rozmowy z NFZ
o zapłatę pozostałej części tj. ok. 544 000 zł.

o godz. ] ]00 Przewoĺlniczqcy Zarzqdu oglosił przerwę w obradach Zarzqdu.

o godz' l ll0 obrady Zarzqdu zostały wznowione.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyľektoľa ZoZ do wpľowadzenia zmian
w pľzedłożonej analizie efektywności funkcjonowania Szpitala w związku z uwagami
zgłoszonymi na dzisiejszym posiedzeniu. Kontynuując, Przewodniczący Zaľządu Jerzy
Kolarz poinfoľmował o zamíarze poddania pod ocenę przedłoŻonej przez Dyrektora ZoZ
ana|izy efektywności funkcjonowania Szpitala oraz przeprowadzenia audýu zewnętrznego.
Audyt ten przyniesie odpowiedż na pytanie czy zapÍoponowanę przez Dyrektora ZoZ
kierunki działań są słuszne.

Z-caDyrektora ZoZ ds. Finansowych w Busku _ Zdroju Zbigniew Pietľaszewski podkreślił,
że kolejnym etapem będzie poprawne wdľożenie za|ecęn będących wynikiem audytu, tak aby
przyniosły one wymieme efekty. Poinformował, Że fiľmy wykonujące audyt oferują ľównież
wsparcie w zakľesie wdrożenia Zaproponowanych r ozwiązan,

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapytał Dyľektoľa ZoZ w Busku _ Zdroju oraz
Z-cę Dyrektora ZoZ ds. Finansowych w Busku _ Zdľoju o inne niz tę pľzedstawione
w analizie efektywności funkcjonowania Szpitala pľopozycje działań zmierzających
do poczynienia oszczędności.

Dyrektor ZoZ w Busku _ Zdroju poinformował, iŻ działania w powyższym zakľesie są
podejmowane. Dyľektor ZoZ w Busku _ Zdľoju nadmienił, Że analizowana jest kwestia
przeorganizowania portierni i powierzenie tych zadan frrmie zewnętľznej zajmującej się
ochroną. Dyľektor ZoZ wyjaśnił' że obecnie miesięczny koszt utľzymania portierni wynosi
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ok. 15 3Ż4 zł.Przedłożona oferta jednej zť:ľm zajmujących się ochĺoną opiewa na kwotę
ok. 4 88Ż zł. W/w fiľma oferuje: stały pobyt patľolu interwencyjnego firmy w godzinach
nocnych, bezpłatne wykonanie planu ochľony obiektu, pľowadzenie dokumentacji ochrony
i wyposazenia Szpitala w dodatkowe kamery i monitoring. Pľacownicy obecnie zatľudnieni
w portieľni zostaną przesunięci na inne stanowiska.

odpowiadając na pytanie Wicepľzewodniczącego Zarządu, Z-ca Dyľektora ZoZ
ds' Finansowych poinformował' Że w związku z dzierŻawą parkingów Szpital w ubiegłym
roku uzyskał wpływy w kwocie 37 310,82 zł. Ponadto, Szpital uzyskał środki finansowe
w kwocie ok. 2 l 17 zł za wynajmem placów postojowych.

W dalszej części posiedzenia Z-ca Dyrektoľa ZoZ ds. Finansowych omówił wstępne
załoŻeĺia planu ľZeczowo _ ťtnansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju
na ľok 2015. Największą pozycję w kosztach Szpitala stanowią wynagrodzenia z týułu umów
o pracę _ ok' 2Ż 300 000 zł.DyŻury lekarskie - ok. 2 950 000 zł. Pochodne od wynagľodzeń _

ok. 3 500 000 zł' Koszty leków zostały zaplanowane na poziomie ok. 5 370 000 zł, spľzętu
i materiałów jednorazowych - ok' l 700 000 zł, pozostałych środków pomocniczych
w leczeniu ok. 2 200 000 zł. Koszty zakupu pľocedur medycznych zaplanowano na kwotę
ok. l 500 000 zł' Zap|anowany wynik finansowy zakłada stľatę 5 908 000 zł.

Z-ca Dyrektora ZoZ ds. Finansowych dodał, ze wysokośó ľat kľedytu przypadających
do spłaty w 20l5 roku wynosi 920 000 zł, natomiast odsetki bankowe - ok. 355 000 zł.

Członek Zaruądu Robert GwőŹdŹ stwierdził' Że przed przystąpieniem do wykonania audytu,

Zarząd Powiatu powinien zapoznaé się z koncepcją w zakľesie ewentualnego
przeorganizowania przygotowaną pľzez kieľowników poszczególnych oddziałów
i pielęgniarki oddziałowe. Członek Zarządu Robert Gwőżdż przypomniał, Że jako Członek
Rady Społecznej przy ZoZ w Busku _ Zdroju wnioskował o to, aby Dyrektor ZoZ
rozpoczynając pracę w Szpitalu przedłoŻył wizję, koncepcję funkcjonowania Szpitala.
Zabiegał również o wykonanie bilansu potrzeb zdľowotnych Powiatu Buskiego.
Z powyŻszego dokumentu wynikałoby z jakimi schoľzeniami pacjenci z poszczególnych
gmin są kierowani przez lekaľzy PoZ do Szpitala. Członek Zarządu Robeľt Gwőżdż
stwieľdził, ze uzyskane na dzisiejszym posiedzeniu informacje wymagają usystematyzowania
i pľzeanalizowania. Ponadto, Dyrektoľ ZoZ powinien przedłoŻyc pisemną koncepcję
proponowanych do wpľowadzenia w Szpitalu zmian z zakľesu działalności |eczniczej
i poza|eczniczej. 'W związku z powyŻszym należy odłoŻyć, podjęcie decyzji w sprawie
przepľowadzenia audytu w Szpitalu do następnego posiedzenia Zarządu.

Pľzewodniczący Zarząđu Jeľzy Kolaľz poinformował o mozliwości przepľowadzenia
postępowania w trybie zapylania o cęnę' gdyŻ przedmiotem zamówienia jest usługa
przepľowadzenia audytu zewnętrznego' której wartość jest mniejszaniż 30 000 euro. Zarząd
Powiatu przeanalizuje złoŻone pÍzez Íirmy oferty i dopiero wówczas podejmie ewentualną
decyzję o wykonaniu audytu i zawaľciu umowy zwybraną firmą.

Członęk Zarządu Krzysztof Gajek zawnioskował o rozeznanie kosztów pľzepľowadzenia
audytu zewnętrznego w formie Zaproponowanej przez Pľzewodniczącego Zaruądu.

W związku z povĺyŻszym, decyzj ą Zarządu Powiatu, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir
Dalach został zobowiązany do rozeznania w formie zapýania o cenę kosztów
pľzeprowadzenia audytu zewnętrznego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdrojuwraz
z wdľożeniem Zapľoponowanych rozwiązanprzez okľes 6 - 12 miesięcy.



Dyrektor ZoZ w Busku - Zdroju został zobowiązany do przedstawienia do dnia 6 marca
Ż0|5 r. szczegółowych analiz finansowych dotyczących prżedstawionych na dzisiejszym
posiedzeniu propozycji z zakresu rozwiązan dotyczących ewentualnej likwidacji i zmiany
profilu poszczególnych oddziałów. Przedmiotowe informacje powinny uwzględniać wszelkie
związane ztym aspekty tj. kadrowe, ekonomiczne, społeczne.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Członek Zarządu Robert Gwőżdż zwrócił się z wnioskiem o sprawdzenie czy w ZoZ
w Busku _ Zdroju wyznaczony został administrator bezpieczeństwa informacji oÍaz czy
opľacowana została instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Członek Zarządu
Robert Gwőżdż popľosił o pľzedstawienie infoľmacji w powyŻszym zakľesie na następnym
posiedzeniu Zarządu.

Ad.6

W sprawach różnych:

l ' W związku z potrzebą wykonania ľenowacji figuľki pľzy ul. oleśnickiej w Pacanowie
oľaz koniecznością usunięcia dľzewa znajdującego się po lewej stľonie dľogi (adąc
w kierunku oleśnicy), Członek Zarządu Robert Gwóżdż zwrócił się z wnioskiem
o ustalenie szerokości pasa drogowego pľzedmiotowej drogi oľaz sprawdzenie czy
w/w dľzewo znajduje się w granicach tego pasa.

Ż. Członek Zarządu Robert GwożdŹ zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu
o zobowiązanie każdego Członka Rady Powiatu do ľeprezentowania Powiatu
Buskiego w sytuacjach gdy jest to wymagane a nie są obecnę osoby funkcyjne Z gÍona
Rady i Zarządu Powiatu.

Ad.7
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie l300 zamknął posiedzenieZarząduPowiatu.
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Barbara Nowocień
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