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Protokół Nľ 2012015
z posĺedze nia Zarządu Powiatu
z dnĺa 29 kwietnia 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolaru
2, Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4. Robert Gwőźdż
5. Wiesław Maľzec

oraz

Krzysztof Tułak _ Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w.Busku - Zdľoju
Grzegorz Gałuszka _ Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
Zbigniew Pietraszewski _ Z-ca Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej ds. Finansolvych
w Busku - Zdroju
Waldemar Helm _ Kierownik oddziału Ginekologiczno _ Położniczego Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdľoju
Urszula Kustra _ Naczelnik Wydziału oR
Tadeusz Sempioł _ Kierownik Referatu IPI
Aneta Piasecka _ Inspektoľ w Wydziale SoZ
Adľian Lasak _ Inspektor w Wydziale SoZ

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcieposiedzenia.
2, Stryierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia. i

4, Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatľzenie wniosku w spľawie unieważnienia konkuľsu na dyrektora Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
6. Rozpatrzenie wniosku Buskiego Stowarzyszenia Motocyklowego w sprawie udzielenia

wspaľcia finansowego w związku z organizacją imprezy pn. ,,Powitanie Lata 2Ol5'
(Kier. Ref. IPI, Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. SOZ).
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Protokół Nr 20/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:
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. Jerzy Kolarz
Stanisław Klimczak

. Krzysztof Gajek
Robert Gwóźdź

. Wiesław Marzec

OTBZ

Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w-Busku - Zdroju
Grzegorz Gałuszka _ Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Zbigniew Pietraszewski - Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Finansowych
W Busku ~ Zdroju
Waldemar Helm - Kierownik Oddziału Ginekologiczne - Położniczego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału OR
Tadeusz Sempioł - Kierownik Referatu IPI
Aneta Piasecka - Inspektor w Wydziale SOZ
Adrian Lasak -Inspektor W Wydziale SOZ

Proponowany porządek posiedzenia:

S":'*°°!°*'*

. Otwarcie posiedzenia.
Styşáerdzenie quorum.

. Przyjęcie porządku posiedzenia. 7
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. '
Rozpatrzenie wniosku w sprawie unieważnienia konkursu na dyrektora Poradni
Psychologiczno ~ Pedagogicznej W Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

6. Rozpatrzenie wniosku Buskiego Stowarzyszenia Motocyklowego W sprawie udzielenia
wsparcia finansowego W związku z organizacją imprezy pn. „Powitanie Lata 2015”
(Kier. Ref. IPI, Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. SOZ).
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7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyľażenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych na teľenie miejscowości Solec _ Zdrój
(Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).

8. Analiza funkcjonowania oddziału Ginekologiczno _ Położniczego Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju,, Kierownik Oddzialu
Ginekologĺczno _ Położniczego, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Sprawy rőżne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 800 otworzył 20 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lísty obecnoścí Członków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niníejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany pÍzez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu jednogłośnie'

Ad.4
Pľotokół Nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pani z dnia
23.04.2015 r., w którym zgłasza ona nieprawidłowości w przepľowadzonym konkursie
na stanowisko dyrektoľa Poradni Psychologi czno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju w dniu
20.04.2015 r. i wnosi o unieważnienie konkursu na dyrektoľa Poľadni Psychologiczno _
Pedagogicznej w Busku Zdroju i zarządzenie ponowrrego jego przeprowadzenia,
ze względu na fakt, że przewodniczącym komisji konkuľsowej był członek Zarządu Powiatu
Pan Wiesław Marzec, w wyniku czego doszło do sytuacji, w której zachodzi tożsamość
osobowa pomiędzy członkiem komisji konkursowej, a członkiem Zarządu Powiatu
_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 3 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyľektoľa Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Busku _ Zdľoju (uchwała nr 4312015 z dnia 25 lutego 20l5 r.). Następnie -
na podstawie art. 36a ust. 6, w zvłiązku z aľt. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 wľześnia 1991 r.

o systemie oświaty _ Zarząd Powiatu uchwałą nr 6212015 z dnia 31 marca 2015 r. powołał
komisję konkuľsową, która w dniu 20 kwietnia 2015 r. przepľowadziła postępowanie
konkursowe. W wyniku w/w postępowania wyłoniony został jeden z dwóch kandydatów,
którzy zgłosili się do konkursu na stanowisko dyrektora Poradni. Zgodnie z $ 8 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyľektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz
trybu pracy komisji konkursowej Zarząd Powiatu _ po zapoznaniu się w dnfu 2Ż kwiętnia
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7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie miejscowości Solec - Zdrój
(Dyr. PZD w Busku - Zdroju).

8. Analiza funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno ~ Położniczego Zespołu Opieki
Zdrowotnej W Busku ~ Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Kierownik Oddziału
Ginekologiczno - Położniczego, Nacz. Wydz. SOZ).

9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał
zebranych i o godzinie 80° otworzył 20 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie Z listą obecności aktualnie
W posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quomm pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zarządu oraz
zaproszonych osób stanowią załączniki nr I i2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 4
Protokół Nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pani z dnia
23.04.2015 r., W którym zgłasza Ona nieprawidłowości W przeprowadzonym konkursie
na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku - Zdroju W dniu
20.04.2015 r. i wnosi o unieważnienie konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej W Busku - Zdroju i zarządzenie ponownego jego przeprowadzenia,
ze względu na fakt, ze przewodniczącym komisji konkursowej był członek Zarządu Powiatu
Pan Wiesław Marzec, W wyniku czego doszło do sytuacji, w której zachodzi tożsamość
osobowa pomiędzy członkiem komisji konkursowej, a członkiem Zarządu Powiatu
- W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej W Busku - Zdroju (uchwała nr 43/2015 z dnia 25 lutego 2015 r.). Następnie -
na podstawie art. 36a ust. 6, W związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty - Zarząd Powiatu uchwałą nr 62/2015 z dnia 31 marca 2015 r. powołał
komisję konkursową, która W dniu 20 kwietnia 2015 r. przeprowadziła postępowanie
konkursowe. W wyniku W/W postępowania wyłoniony został jeden z dwóch kandydatów,
którzy zgłosili się do konkursu na stanowisko dyrektora Poradni. Zgodnie z § 8 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 _kwietnia 2008 r. W sprawie
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz
trybu pracy komisji konkursowej Zarząd Powiatu - po zapoznaniu się W dniu 22 kwietnia



aJ

2015 ľ. z dokumentacją postępowania konkursowego - zatwierdził konkurs na stanowisko
dyrektoľa Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku - Zdroju (uchwała nr 73l20l5
z dnia2Żkwietnia 2015 r.).

Zarząd Powiatu zapoznał się z:

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administľacyjnego we Wrocławiu z dnia
6 listopada 20l2 ľoku IV SA/Wr649ll2 _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 4
do niniejszego pľotokołu.
Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czeľwca Ż0l4 r.
I oSK 560114 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

opinią Radcy Prawnego tut. Starostwa Powiatowego Pani Bożeny Sadłos w kwestii
czy w świetle obowiązującego pľawa fakt powołania członka Zarządu Powiatu, jako
pľzedstawiciela organu prowadzącego szkołę (placówkę), w skład komisji
konkuľsowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyľektora
jednostki oświatowej stanowi podstawę do unieważnienia pľocedury konkursowej _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 6 do niniejszego protokołu' Zgodnie
z wlw opinią powołanie w skład komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie
kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, członka Zarządu Powiatu,
nie stanowi naruszenia art. 36a ust. 6 pkt l ustawy z. dnia 7 wľześnia l99l r.

o systemie oświaty. W związku z powyŻszym w ocenie Radcy Prawnego Pani
Bożeny Sadłos, bľak jest podstawy do uniewaŻnienia pľzedmiotowej procedury
konkursowej, z powodu powołania w skład komisji konkuľsowej członka Zarządu
Powiatu.

Po przeanalizowaniu, Zaruądu Powiatu nie zna|azł podstaw do unieważnienia konkuľsu
na stanowisko dyľektora Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju. Zarząd
Powiatu odľzucił odwołanie wniesione przez Panią

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłoŚnie.

Ad.6
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Buskiego Stowaľzyszenia Motocyklowego
w sprawie udzielenia wspaľcia finansowego w związku z orgaĺizacją imprezy pn. ,,Powitanie
Lata20t5'', któľä odbędzie się w dniach26 _2J czerwca2015 r. nad zalewem w Radzanowie

- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu. W/w Stowarzyszenie
zwraca się o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 4 800 zł' Powyzsza kwota zostanie
przeznaczona na zapewnienie ochrony impľezy (2 000 zł) oraz poĘcie kosztów
zakwaterowania zaproszonych gwiazd (2 800 zł).

Zarząd Powiatu podkĺeślił, iŻ wspieranie ľealizacji zadań publicznych odbywa się
po pľzeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Jednocześnie Zarząd Powiatu wskazał na
możliwość udzielenia wsparcia finansowego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Powyższe może nastąpió po z)ożeniv przez w/w Stowarzyszenie stosownej ofeľty realízacji
zadania publicznego oraz spełnieniu warunków okľeślonych w ustawie z dnia 24 kwietnia
Ż003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontaľiacie.

Ad.7
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Urzędu Gminy w Solcu _ Zdľoju w sprawię wydania opinii o pozbawieniu
kategorii dróg gminnych na terenie miejscowości Solec _ Zdĺőj:
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2015 r. z dokumentacją postępowania konkursowego - zatwierdził konkurs na stanowisko
dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju (uchwała nr 73/2015
z dnia 22 kwietnia 2015 r.).

Zarząd Powiatu zapoznał się z:
- Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia

6 listopada 2012 roku IV SA/Wr649/12 - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.

- Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2014 r.
I OSK 560/14 - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

- opinią Radcy Prawnego tut. Starostwa Powiatowego Pani Bożeny Sadłos W kwestii
czy W świetle obowiązującego prawa fakt powołania członka Zarządu Powiatu, jako
przedstawiciela organu prowadzącego szkołę (placówkę), W skład komisji
konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora
jednostki oświatowej stanowi podstawę do unieważnienia procedury konkursowej -
W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Zgodnie
z W/W opinią powołanie W skład komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie
kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, członka Zarządu Powiatu,
nie stanowi naruszenia art. 36a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 Września 1991 r.
o systemie oświaty. W związku z powyższym W ocenie Radcy Prawnego Pani
Bożeny Sadłos, brak jest podstawy do unieważnienia przedmiotowej procedury
konkursowej, z powodu powołania w skład komisji konkursowej członka Zarządu
Powiatu.

Po przeanalizowaniu, Zarządu Powiatu nie znalazł podstaw do unieważnienia konkursu
na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku - Zdroju. Zarząd
Powiatu odrzucił odwołanie wniesione przez Panią

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 6
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Buskiego Stowarzyszenia Motocyklowego
W sprawie udzielenia wsparcia finansowego W związku z organizacją imprezy pn. „Powitanie
Lata 2015”, która odbędzie się W dniach 26 - 27 czerwca 2015 r. nad zalewem W Radzanowie
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. W/w Stowarzyszenie
zwraca się o udzielenie wsparcia finansowego W kwocie 4 800 zł. Powyższa kwota zostanie
przeznaczona na zapewnienie ochrony imprezy (2 000 zł) oraz pokrycie kosztów
zakwaterowania zaproszonych gwiazd (2 800 zł).

Zarząd Powiatu podkreślił, iż wspieranie realizacji zadań publicznych odbywa się
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Jednocześnie Zarząd Powiatu wskazał na
możliwość udzielenia wsparcia finansowego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Powyższe może nastąpić po złożeniu przez W/w Stowarzyszenie stosownej oferty realizacji
zadania publicznego oraz spełnieniu Warunków określonych W ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ad. 7
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Urzędu Gminy W Solcu - Zdroju W sprawie wydania opinii o pozbawieniu
kategorii dróg gmimych na terenie miejscowości Solec - Zdrój:
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l . Droga gminna o nľ 3 840l 5T Solec _ Zdroj _ ulica Daniewskich dł. 806 m.
2. Droga gminna - ul. 1 Maja w Solcu _Zdroju dł. 250 m'

Przedmiotowe pismo stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Następnie Dyrektor PZD w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak przedstawił projekt uchwały
Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia
kategorii dróg gminnych na terenie miejscowości Solec _ Zdrőj.

Zarząd Powiatu wyraŻapozýywną opinię w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych na
terenie miejscowoŚci Solec _ Zdrőj:

l. Dľoga gminna o nľ 384015T Solec _Zdrőj - ulica Daniewskich dł. 806 m.
Ż. Dľoga gminna - ul. l Maja w Solcu _ Zdľoju dł. 250 m.

W/w drogi otrzymają status drogi wewnętrznej.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 7912015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie
miejscowości Solec _Zdĺoj stanowi załqcznĺk nr 9 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Robert GwóŹdż' złoŻył podziękowania na ręce
Dyrektora PZD w Busku _ Zdroju zaprezentację nowego sprzętu podczas Sesji Rady Gminy
Pacanów w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Ad.8
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinfoľmował, że Zarząd Powiatu zapoznał się
z bilansem Szpitala. Następnie w obecności Kieľowników oddziałów analizuje
funkcjonowanie poszczególnych oddziałów. Zuząđ Powiatu niepokoi kwestia ujemnego
wyniku finansowego na oddziałach Szpitala. Na oddziale Ginekologiczno _ Położniczym
wynik ten w ostatnich latach stanowi stratę na poziomie ponad 1 l00 000 zł. W 2012 roku
stľata wynosiła ok. 600 000 zł. 'w ostatnich dwóch latach stľata podwoiła się. obłożęnie
oddziału jest na poziomie ok. 40Yo. Przewodniczący Zarządu dodał, że obowiązujące
przepisy prawa stanowią, Że w przypadku stľaty większej niż amortyzacja, Rada Powiatu
może pokľyć wynik ujemny lub dokonaiprzekształcenia w spółkę prawa handlowego.

Kierownik oddziału Ginekologiczno Położniczego Waldemar Helm poinformował,
Że z oddziałem Ginekologiczno _ Położniczym Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -
Zdroju jest związany od Ż5 lat. Funkcję oľdynatoľa a następnie Kierownika w/w oddziału
pełni od 5 lat. Kierownik oddziału Ginekologiczno _ PołoŻniczego wyjaśnił, Że ginekologia
w zakĺesie szpitalnym polega głównie na operatywie i na zabiegach diagnostycznych.
W okresie, gdy oddziałęm kierował doktor wykonywanych było 100 _ 130
operacji. W latach, gdy oddział był kieľowarry przez doktoľ było podobnie. W ostatnich
latach wykonywanych jest 100 - 120 operacji. Ponadto, rocznie wykonywanych jest ok. 500
zabiegów drobnych. Kontynuując, Kierownik oddziału Ginekologiczno _ Położniczego
odniósł się do kwestii wykonywanych operacji i zabiegów w stosunku do pacjentek
ginekologicznych. Poinformował, Że ponad 90% pacjentek ginekologicznych jest
poddawanych zabiegom. Pozostała część, pacjentek nie wymaga takiej interwencji' Kieľownik
oddziału Ginekologiczno - PołoŻniczego poinformował, że w okĺesie, gdy oddział jest
kieľowany przez Niego nastąpiła zmiana struktury operacji. Następnie omówił proces
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1. Droga gminna o nr 38401 ST Solec - Zdrój - ulica Daniewskich dł. 806 m.
2. Droga gminna - ul. 1 Maja W Solcu - Zdroju dł. 250 m.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Następnie Dyrektor PZD W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak przedstawił projekt uchwały
Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia
kategorii dróg gminnych na terenie miejscowości Solec - Zdrój.

Zarząd Powiatu wyraża pozytywną opinię W sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych na
terenie miejscowości Solec _ Zdrój:

1. Droga gmimra o nr 3840l5T Solec - Zdrój - ulica Daniewskich dł. 806 m.
2. Droga gminna - ul. 1 Maja w Solcu - Zdroju dł. 250 m.

W/W drogi otrzymają status drogi wewnętrznej.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 79/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2015 roku
W sprawie Wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie
miejscowości Solec - Zdrój stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Robert Gwóźdź złożył podziękowania na ręce
Dyrektora PZD W Busku ~ Zdroju za prezentację nowego sprzętu podczas Sesji Rady Gminy
Pacanów W dniu 24 kwietnia 2015 r.

Ad. 8
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że Zarząd Powiatu zapoznał się
z bilansem Szpitala. Następnie W obecności Kierowników Oddziałów analizuje
funkcjonowanie poszczególnych oddziałów. Zarząd Powiatu niepokoi kwestia ujemnego
wyniku finansowego na oddziałach Szpitala. Na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym
wynik ten W ostatnich latach stanowi stratę na poziomie ponad 1 100 000 zł. W 2012 roku
strata wynosiła ok. 600 000 zł. W ostatnich dwóch latach strata podwoiła się. Obłożenie
Oddziału jest na poziomie ok. 40%. Przewodniczący Zarządu dodał, że obowiązujące
przepisy prawa stanowią, że W przypadku straty większej niż amortyzacja, Rada Powiatu
może pokryć wynik ujemny lub dokonać przekształcenia W spółkę prawa handlowego.

Kierownik Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Waldemar Helm poinformował,
że z Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku ~
Zdroju jest związany od 25 lat. Funkcję Ordynatora a następnie Kierownika W/W Oddziału
pełni od 5 lat. Kierownik Oddziału Ginekologiczno - Położniczego wyjaśnił, że ginekologia
W zakresie szpitalnym polega głównie na operatywie i na zabiegach diagnostycznych.
W okresie, gdy Oddziałem kierował doktor wykonywanych było 100 - 130
operacji. W latach, gdy Oddział był kierowany przez doktor było podobnie. W ostatnich
latach wykonywanych jest 100 - 120 operacji. Ponadto, rocznie wykonywanych jest ok. 500
zabiegów drobnych. Kontynuując, Kierownik Oddziału Ginekologiczno - Położniczego
odniósł się do kwestii wykonywanych operacji i zabiegów W stosunku do pacjentek
ginekologicznych. Poinfonnował, że ponad 90% pacjentek ginekologicznych jest
poddawanych zabiegom. Pozostała część pacjentek nie wymaga takiej interwencji. Kierownik
Oddziału Ginekologiczno - Położniczego poinformował, że W okresie, gdy Oddział jest
kierowany przez Niego nastąpiła zmiana struktury operacji. Następnie omówił proces
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wdrażania i rozwoju na oddziale pľoceduľ laparoskopowych. Poinformował' że kilkanaście
procent opeľacji jest wykonywanych lapaľoskopowo' Nadmienił, Że podejmuje starania
w powyższym zakľesie, podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kuľsach i szkoleniach.
Co roku rozszerzany jest zakľes zabiegów laparoskopowych. W celu dalszego rozwoju
konieczny jest zakup odpowiedniego sprzętu _ morcellatora z pęt|ą. Stwierdził, iż przed
ginekologią operacyjną w Polsce stoją wyzwania dotyczące zmiany sposobu operatywy.
Następnie Kierownik oddziału Ginekologiczno _PołoŻniczego omówił działalnośi oddziału
w zakresie położnictwa' Poinformował, iŻ załoŻył Szkołę Rodzenia. Każdego roku
w zajęciach uczestniczy kilkanaście paľ spodziewających się dziecka. W 20l3 i 2014 roku
śmiertelność noworodków na oddziale wynosiła zero. W ľoku biezącym nastąpiŁy zgony.
Na tle średniej kľajowej wynoszącej 6 pľomili, pojedyncze zgony, które wystąpiły lokują
Szpital na wysokim poziomie pod względem położnictwa. Następnie Kierownik oddziału
Ginekologiczno _ PoŁoŻniczego wskazał na pogarszającą się. sytuację oddziału w zakresie
finansowym. Jako pieľwszą przyczynę powyższego Kieľownik oddziału Ginekologiczno _
Położniczego wskazał demogľafię. Na oddziale Ginekologiczno - Położniazym ZoZ
w Busku _ Zdroju odbywa się rocznie ok. 400 poľodów. w 2013 ľoku w Powiecie Buskim
nastąpiło ok. 600 uľodzeń' w tym 392 w ZoZ w Busku _ Zdroju. Przyczyną coraz goľszego
funkcjonowania oddziału jest m.in. niż demograficzny, ktőry powoduje że spada liczba
porodów oraz |iczba pacjentek na patologii ciąŻy. Drugą przyczyną złego funkcjonowania
pod względem Íinansowym oddziału jest jakośó kadľy medycznej, głównie lekaľskiej. Jako
kolejną z przyczyn Kierownik oddziału Ginekologiczno _ PołoŻniczego wskazał jakośó
opieki ambulatoryjnej. Poinformował, Że w Busku _ Zdroju działa jedna Poľadnia K.
Niepowodzeniem zakoŕlczyła się pľóba utworzenia drugiej Poľadni K w ramach podstawowej
opieki zdľowotnej. Jakość opieki ambulatoľyjnej w poszczególnych Gminach również jest
niska. Poľadnia K w ZoZ w Busku _ Zdroju wyposażona jest w niskiej klasy apaľat USG,
brak jest aparatu KTG. Następną przyczyną słabości oddziału Ginekologiczno
Położniczego jest jakość Szpitala. oddział Ginekologiczno Położniczy nie działa
w odeľwaniu od innych oddziałów lecz musi z nimi współpľacowaó np. w zakľęsie znieczu|eŕl
zewnątľzoponowych. Kierownik oddziału Ginekologiczno _PołoŻniczęgo stwierdził, że pion
anestezjologiczny nie jest przygotowany w powyzszym zakľesie. Ponadto oddział
Neonatologiczny który posiada I stopień refeľencyjnoŚci nie pozwala na pľzyjmowanie
pacj entek z powłŻnymi komplikacj ami.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapytał Kierownika oddziału Ginekologiczno _
Położniczego jakie działanianaleŻy pođjąć, aby poprawió wynik finansowy.

Kierownik oddziału Ginekologiczno _ Położniczego poinformował, Że do personelu oraz
lokalnej społeczności docierają plany likwidacji oddziału. Kierownik oddziału
Ginekologiczno _ Położniczego poddał pod rozwagę likwidację oddziału zabiegowego
w miejscu gdzie wybudowano nowy Blok opeľacyjny. Następnie zapýał jaki jest efekt
finansowy likwidacji oddziału. W związku z funkcjonowaniem oddziału Ginekologiczno _
Położniczego oraz Neonatologicznego Szpital uzyskuje pľzychód w wysokości
ok. 3 000 000 zł. Likwidacja oddziału pozbawi Szpital w/w przychodu. Pozostaną natomiast
koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego na w/w oddziale. Nadmienił takŻe, ze nikt
w Polsce nie zlikwidował oddziału gdzie odbywa się 400 porodów. Były likwidacje
oddziałów gdzie odbywa się 200 porodów np. w Pyrzycach.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz wyjaśnił, że Rada Społeczna przy ZoZ w Busku _
Zdroju i Zarząd Powiatu nie podejmowały w tej materii zadnej decyzji. W chwili obecnej
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wdrażania i rozwoju na Oddziale procedur laparoskopowych. Poinformował, że kilkanaście
procent operacji jest wykonywanych laparoskopowo. Nadmienił, że podejmuje starania
W powyższym zakresie, podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc W kursach i szkoleniach.
Co roku rozszerzany jest zakres zabiegów laparoskopowych. W celu dalszego rozwoju
konieczny jest zakup odpowiedniego sprzętu ~ morcellatora z pętlą. Stwierdził, iż przed
ginekologią operacyjną W Polsce stoją Wyzwania dotyczące zmiany sposobu operatyvvy.
Następnie Kierownik Oddziału Ginekologiczno - Położniczego omówił działalność Oddziału
W zakresie położnictwa. Poinfonnował, iż założył Szkołę Rodzenia. Każdego roku
W zajęciach uczestniczy kilkanaście par spodziewających się dziecka. W 2013 i 2014 roku
śmiertelność noworodków na Oddziale wynosiła zero. W roku bieżącym nastąpiły zgony.
Na tle średniej krajowej wynoszącej 6 promili, pojedyncze zgony, które wystąpiły lokują
Szpital na wysokim poziomie pod względem położnictwa. Następnie Kierownik Oddziału
Ginekologiczno - Położniczego wskazał na pogarszającą się_ sytuację Oddziału W zakresie
finansowym. Jako pierwszą przyczynę powyższego Kierownik Oddziału Ginekologiczno -
Położniczego wskazał demografię. Na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym ZOZ
W Busku - Zdroju odbywa się rocznie ok. 400 porodów. W 2013 roku W Powiecie Buskim
nastąpiło ok. 600 urodzeń, W tym 392 W ZOZ W Busku « Zdroju. Przyczyną coraz gorszego
funkcjonowania Oddziału jest m.in. niż demograficzny, który powoduje że spada liczba
porodów oraz liczba pacjentek na patologii ciąży. Drugą przyczyną złego funkcjonowania
pod względem finansowym Oddziału jest jakość kadry medycznej, głównie lekarskiej. Jako
kolejną z przyczyn Kierownik Oddziału Ginekologiczno - Położniczego wskazał jakość
opieki ambulatoryjnej. Poinformował, że W Busku - Zdroju działa jedna Poradnia K.
Niepowodzeniem zakończyła się próba utworzenia drugiej Poradni K W ramach podstawowej
opieki zdrowotnej. Jakość opieki ambulatoryjnej w poszczególnych Gminach również jest
niska. Poradnia K W ZOZ W Busku - Zdroju wyposażona jest W niskiej klasy aparat USG,
brak jest aparatu KTG. Następną przyczyną słabości Oddziału Ginekologiczno -
Położniczego jest jakość Szpitala. Oddział Ginekologiczno - Połoźniczy nie działa
W oderwaniu od innych oddziałów lecz musi z nimi współpracować np. W zakresie znieczuleń
zewnątrzoponowych. Kierownik Oddziału Ginekologiczno - Położniczego stwierdził, że pion
anestezjologiczny nie jest przygotowany W powyższym zakresie. Ponadto Oddział
Neonatologiczny który posiada I stopień referencyjności nie pozwala na przyjmowanie
pacjentek z poważnymi komplikacjami.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapytał Kierownika Oddziału Ginekologiczno -
Położniczego jakie działania należy podjąć, aby poprawić wynik finansowy.

Kierownik Oddziału Ginekologiczno - Położniczego poinformował, że do personelu oraz
lokalnej społeczności docierają plany likwidacji Oddziału. Kierownik Oddziału
Ginekologiczno - Położniczego poddał pod rozwagę likwidację oddziału zabiegowego
W miejscu gdzie wybudowano nowy Blok Operacyjny. Następnie zapytał jaki jest efekt
finansowy likwidacji oddziału. W związku z funkcjonowaniem Oddziału Ginekologiczno ~
Położniczego oraz Neonatologicznego Szpital uzyskuje przychód W wysokości
ok. 3 000 000 zł. Likwidacja Oddziału pozbawi Szpital W/W przychodu. Pozostaną natomiast
koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego na W/W Oddziale. Nadmienił także, że nikt
W Polsce nie zlikwidował oddziału gdzie odbywa się 400 porodów. Były likwidacje
oddziałów gdzie odbywa się 200 porodów np. W Pyrzycach.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz wyjaśnił, że Rada Społeczna przy ZOZ W Busku -
Zdroju i Zarząd Powiatu nie podejmowały W tej materii żadnej decyzji. W chwili obecnej
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przygotowywany jest przez Dyrekcję ZoZ w Busku _ Zdroju pľojekt ľestrukturyzacji
Szpitala. Na dzień dzisiejszy nie ma decyzji dotyczącej likwidacji w/w oddziału.

Kierownik oddziału Ginekologiczno _ Położniczego odnosząc się do kwestii prywatyzacji
oddziału, stwierdził' iz nie wyobraŻa sobie prywatyzacji jednego oddziału. Następnie
omówiono konkretne przykłady przekształceń szpitali publicznych oruz ich efekty po
pewnym okľesie funkcjonowania w zmienionej formule prawnej, d. przekształcenia Szpitali
w Piasecznie i Jędrzejowie, utworzenie i przekształcenie Szpitala Położniczo
Ginekologicznego,,Ujastek'' w Krakowie oraz sýuację w Szpitalu w Dąbľowie Tamowskiej.

Kieľownik oddziału Ginekologiczno _ Położniczego dodał, że Busko wyludnia się w związku
z czym liczba porodów spada. Każdego roku z Polski wyjeŻdŻa ok' 20 000 młodych osób.
W przypadku Buska są to wyjazdy zarówno poza granicę kĺaju jak i do dużych miast.
W związku zpowyższym położnictwo może,,odbudowaó się'' w tych miastach.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, Że kazdego roku w Powiecie Buskim
następuje ok. 600 urodzeń. 

-w 
2012 roku w ZoZ w Busku _ Zdroju odbyło się 438 poľodów

(136 pacjentek pochodziło z poza teľenu Powiatu Buskiego), w 2013 roku _ 392 porody (l09
pacjentek pochodziło z poza terenu Powiatu), w 2014 ľoku - 370 poľodów (122 pacjentki
pochodziły z poza terenu Powiatu).

Kieľownik oddziału Ginekologiczno _ Położniczego stwierdził, iŻ można podjąć pľóbę
wzmocnienia oddziału własnymi siłami, choć Jego zdaniem jest to droga baľdzo niepewna.
Jako propozycję dalszych dziú.ań Kieľownik oddziału Ginekologiczno _ Położniczego
wskazał konsolidację oddziałów położniczych funkcjonujących obok siebie - w Busku _
Zdroju i Pińczowie.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zapýał dlaczego zdaniem Kieľownika
oddziału Ginekologiczno _ Położniczego jakośó kadľy medycznej, lekaľskiej jest niska.

Kierownik oddziału Ginekologiczno _ PołoŻniczego wyjaśnił, Że przyczyny są złoŻone.
Decyzje dotyczące operatywy, przebiegu porodu są obarczone dużym poziomem stresu.
w 2013 roku odbyło się w Polsce l 800 procesów sądowych w zakresie położnictwa'
W Polsce jest ok' 400 000 porodów rocznie. Z powyŻszego wynika, iŻ co dwusetny poród
w Polsce wiąże się z pľocesem sądolvym. Jakośi kadry.lekaľskiej więe się ľównież
z poziomem wyszkolenia.

Dyrektor ZoZ w Busku Zdroju zapýał Kierownika oddziału Ginekologiczno
Położniczego czy podjął kľoki zmierzające do pozyskania nowych lekaľzy oraz jakie one
przyniosły efekty.

Kierownik oddziału Ginekologiczno - Położniczego poinformował, że działania
w powyŻszym zakľesie zostały podjęte ale nie pľzyniosły Żadnych efektów'

Dyrektor ZoZ w Busku Zdroju zapytał Kierownika oddziału Ginekologiczno
Położniczego czy podjąłby się prowadzenia w/w oddziału, gdyby oddano Mu część,
kontraktu, kwestię zatrudnienia personelu a pozostawiono po stronie Szpitala koszty
żywienia i prania.
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przygotowywany jest przez Dyrekcję ZOZ W Busku - Zdroju projekt restrukturyzacji
Szpitala. Na dzień dzisiejszy nie ma decyzji dotyczącej likwidacji W/W Oddziału.

Kierownik Oddziału Ginekologiczno - Położniczego odnosząc się do kwestii prywatyzacji
Oddziału, stwierdził, iż nie wyobraża sobie prywatyzacji jednego Oddziału. Następnie
omówiono konkretne przykłady przekształceń szpitali publicznych oraz ich efekty po
pewnym okresie funkcjonowania W zmienionej formule prawnej, tj. przekształcenia Szpitali
W Piasecznie i Jędrzejowie, utworzenie i przekształcenie Szpitala Położniczo -
Ginekologicznego „Ujastek” W Krakowie oraz sytuację W Szpitalu W Dąbrowie Tarnowskiej.

Kierownik Oddziału Ginekologiczno - Położniczego dodał, że Busko wyludnia sie W związku
z czym liczba porodów spada. Każdego roku z Polski wyjeżdża ok. 20 000 młodych osób.
W przypadku Buska są to Wyjazdy zarówno poza granicę kraju jak i do dużych miast.
W związku z powyższym położnictwo może „odbudować się” W tych miastach.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że każdego roku W Powiecie Buskim
następuje ok. 600 urodzeń. W 2012 roku W ZOZ w Busku - Zdroju odbyło się 438 porodów
(136 pacjentek pochodziło z poza terenu Powiatu Buskiego), W 2013 roku - 392 porody (109
pacjentek pochodziło z poza terenu Powiatu), W 2014 roku - 370 porodów (122 pacjentki
pochodziły z poza terenu Powiatu).

Kierownik Oddziału Ginekologiczno ~ Położniczego stwierdził, iż można podjąć próbę
wzmocnienia Oddziału własnymi siłami, choć Jego zdaniem jest to droga bardzo niepewna.
Jako propozycję dalszych działań Kierownik Oddziału Ginekologiczno ~ Położniczego
wskazał konsolidację oddziałów położniczych funkcjonujących obok siebie - W Busku ~
Zdroju i Pińczowie.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zapytał dlaczego zdaniem Kierownika
Oddziału Ginekologiczno - Położniczego jakość kadry medycznej, lekarskiej jest niska.

Kierownik Oddziału Ginekologiczno - Położniczego wyjaśnił, że przyczyny są złożone.
Decyzje dotyczące operatywy, przebiegu porodu są obarczone dużym poziomem stresu.
W 2013 roku odbyło się W Polsce 1 800 procesów sądowych W zakresie położnictwa.
W Polsce jest ok. 400 000 porodów rocznie. Z powyższego Wynika, iż co dwusctny poród
W Polsce Wiąże się z procesem sądowym. Jakość kadry-lekarskiej wiąże się również
z poziomem wyszkolenia.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju zapytał Kierownika Oddziału Ginekologiczno -
Położniczego czy podjął kroki zmierzające do pozyskania nowych lekarzy oraz jakie one
przyniosły efekty.

Kierownik Oddziału Ginekologiczno - Położniczego poinformował, że działania
W powyższym zakresie zostały podjęte ale nie przyniosły żadnych efektów.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju zapytał Kierownika Oddziału Ginekologiczno -
Położniczego czy podjąłby się prowadzenia W/W Oddziału, gdyby oddano Mu część
kontraktu, kwestię zatrudnienia personelu a pozostawiono po stronie Szpitala koszty
żywienia i prania.
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Kierownik oddziału Ginekologiczno _ PołoŻniczego odpowiedział, Że przy tym poziomie
finansowaniazNFZ nie podjąłby się powyŻszego.

Dyrektor ZoZ w Busku _ Zdroju stwierdził' Że ze wzg\ędu na poziom finansowania i kadrę
lekarską nie ma możliwości dalszego prowadzenia oddziału. Jednocześnię zaznaczył, iż nie
ma na uwadze likwidacji oddziału. Następnie Dyrektor ZoZ poinformował, że próby
nakłonienia lekarzy, aby przyjmowali w Poradni nie powiodły się. Jeden z |ekarzy
argumentował to tym, Że jak będzie przyjmować więcej pacjentów w poľadni szpitalnej
to będzie mieó mniej pacjentów w gabinecie prywatnym. Dyrektor ZoZ poinformował,
że najwięcej pacjentek (90%) na oddział Ginekologiczno _ PołoŻniczy jest kierowanych
pľzez Kieľownika oddziału. Druga w kolejności jest doktor Następnie Dytektor ZoZ
poinformował, Że od momentu ĺozpoczęcia przez Niego pracy w ZoZ w Busku _ Zdroju
prowadzone są rozmowy i podejmowane są kľoki, aby na tym oddziale przebywało więcej
pacjentek - zał'ożono Szkołę Rodzenia, zakupiono dwa łózka porodowe. Powyższe nie
przyniosło efektów w postaci zwiększenia ilości poľodów. Głównym problem jest brak
specjalistów

Kierownik oddziału Ginekologiczno _ PołoŻniczego stwierdzíł, iŻ nie zastał ,,zdrowego''
oddziału' Skład ,ozdrowego'' oddziału wygląda następująco: ordynator, który spľawuje piecze
i powinien umieó najwięcej, 2 - 3 |ekarzy, ktőrzy w każdym momencie mogą go zastąpić,,

2 - 3 młodych lekarzy. Taki oddział ma pĺzyszłośó. W ZoZ w Busku _ Zdroju w pewnym
momencie powyższe zostało zaburzone. oddział Ginekologiczno _ Położniczy nie ma
możliwości kształcenia młodych |ekarzy. Z informacji uzyskanych od Konsultanta
wojewódzkiego wynika, Że taka możliwośó istniałaby, gdyby liczba porodów przekaczała
500.

Inspektor w Wydziale SoZ Adľian Lasak nadmienił, Że oddział cieszy się dobrą opinią,
problemem jest natomiast Poradnia. Są lekarze do których pacjentki nie chcą przychodzić,.

Kierownik oddziału Ginekologiczno _ Położniczego ponownie zwľócił uwagę na kwestię
wyposazenia Poradni _ niskiej klasy aparat ultrasonograťlczny, brak aparatu KTG.

W tľakcie dyskusji wyjaśniono, Że aparat USG zakupiony został prawdopodobnie w 2007
bądż 2008 ľoku. Kieľownik oddziału Ginekologiczno _ Położniczego nie współuczestniczył
w podejmowaniu decyzji w zakľesie wyboru rodzaju ilw aparatu.

Inspektoľ w Wydziale SoZ Adrian Lasak zapytało ile musiałaby zwiększyó się liczbagodzin
pľacy Poradni lub dodatkowej kadry lekarskiej, aby |iczba kierowanych pacjentek na oddział
zaczęła wzľastai.

Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju poinformował, Że ilośi godzin pľacy Poľadni K wynika
z kontraktu z NFZ. otwarcie drugiej Poradni spowoduje podział obecnego kontraktu
w związku z czym powstaną nadwykonania. Ponadto brak jest lekarzy, ktőrzy mogliby
przyjmowaó w drugiej Poradni.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował, Że przychody, czyli to co Szpital
otrzymuje na oddział Ginekologiczno - PołoŻniczy w ramach kontľaktu z NFZ w 2014 ľ.

wynosiły 2 098 188,32 zł. Płace stanowiły kwotę l752 166 zł. Koszty dyżurów, zakupu
procedur, leków, spľzętu i materiałów jednoľazowych, drobnego sprzętu, usług
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Kierownik Oddziału Ginekologiczno - Położniczego odpowiedział, że przy tym poziomie
finansowania z NFZ nie podj ąłby się powyższego.

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju stwierdził, że ze względu na poziom finansowania i kadrę
lekarską nie ma możliwości dalszego prowadzenia Oddziału. Jednocześnie zaznaczył, iż nie
ma na uwadze likwidacji Oddziału. Następnie Dyrektor ZOZ poinformował, że próby
nakłonienia lekarzy, aby przyjmowali w Poradni nie powiodły się. Jeden z lekarzy
argumentował to tym, że jak będzie przyjmować więcej pacjentów w poradni szpitalnej
to będzie mieć mniej pacjentów w gabinecie prywatnym. Dyrektor ZOZ poinfonnował,
że najwięcej pacjentek (90%) na Oddział Ginekologiczno - Położniczy jest kierowanych
przez Kierownika Oddziału. Druga w kolejności jest doktor Następnie Dyrektor ZOZ
poinformował, że od momentu rozpoczęcia przez Niego pracy w ZOZ W Busku - Zdroju
prowadzone są rozmowy i podejmowane są kroki, aby na tym Oddziale przebywało więcej
pacjentek - założono Szkołę Rodzenia, zakupiono dwa łóżka porodowe. Powyższe nie
przyniosło efektów W postaci zwiększenia ilości porodów. Głównym problem jest brak
specjalistów. _

Kierownik Oddziału Ginekologiczno - Położniczego stwierdził, iz nie zastał „zdrowego”
Oddziału. Skład „zdrowego” Oddziału wygląda następująco: ordynator, który sprawuje piecze
i powinien umieć najwięcej, 2 - 3 lekarzy, którzy w każdym momencie mogą go zastąpić,
2 - 3 młodych lekarzy. Taki Oddział ma przyszłość. W ZOZ w Busku ~ Zdroju w pewnym
momencie powyższe zostało zaburzone. Oddział Ginekologiczno - Położniczy nie ma
możliwości kształcenia młodych lekarzy. Z informacji uzyskanych od Konsultanta
wojewódzkiego wynika, że taka możliwość istniałaby, gdyby liczba porodów przekraczała
500.

Inspektor W Wydziale SOZ Adrian Lasak nadmienił, że Oddział cieszy się dobrą opinią,
problemem jest natomiast Poradnia. Są lekarze do których pacjentki nie chcą przychodzić.

Kierownik Oddziału Ginekologiczno - Położniczego ponownie zwrócił uwagę na kwestię
wyposażenia Poradni - niskiej klasy aparat ultrasonograficzny, brak aparatu KTG.

W trakcie dyskusji wyjaśniono, że aparat USG zakupiony został prawdopodobnie W 2007
bądź 2008 roku. Kierownik Oddziału Ginekologiczno - Położniczego nie współuczestniczył
w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru rodzaju W/w aparatu.

Inspektor w Wydziale SOZ Adrian Lasak zapytał o ile musiałaby zwiększyć się liczba godzin
pracy Poradni lub dodatkowej kadry lekarskiej, aby liczba kierowanych pacjentek na Oddział
zaczęła wzrastać.

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju poinformował, że ilość godzin pracy Poradni K wynika
z kontraktu z NFZ. Otwarcie drugiej Poradni spowoduje podział obecnego kontraktu
W związku z czym powstaną nadwykonania. Ponadto brak jest lekarzy, którzy mogliby
przyjmować W drugiej Poradni.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że przychody, czyli to co Szpital
otrzymuje na Oddział Ginekologiczno - Połoźniczy w ramach kontraktu z NFZ w 2014 r.
wynosiły 2 098 188,32 zł. Płace stanowiły kwotę 1 752 166 zł. Koszty dyżurów, zakupu
procedur, leków, sprzętu i materiałów jednorazowych, drobnego sprzętu, usług
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transportowych stanowiły kwotę łącznie ok. 250 000 zł. Przewodnic zący Zarządu zapytał'
co powoduje więc stratę w wysokości ok. 1 000 000 zł.

Z-ca Dyľektora ZoZ ds. Finansowych w Busku _ Zdroju poinformował, Że koszty
bezpośrednie oddziału stanowią kwotę 2 200 20l zł. Do kosztów bezpośrednich nalezy
doliczyć koszty pośrednie pozostałe, któľe na oddziale Ginekologii wynoszą ok. l 000 000 zł.

W dalszej części dyskusji Z-ca Dyrektora ZoZ ds. Finansowych w Busku - Zdľoju
poinformował, Że w ŻOO7 roku na oddział Ginekologiczno _ PołoŻniczy przyjętych było
2 00l pacjentek, operatywa na bloku wynosiła |4%. \ĺI 2014 roku przyjęte były 1 68Ż
pacjentki, operatywa wynosiła l5%. W 2014 roku wykonano łącznie 249 zabiegów
operacyjnych. W zakľesie ginekologii wykonano 97 zabiegőw opeľacyjnych. W zakresie
położnictwa_ l52.

Koszty Bloku operacyjnego, którymi obciążony został oddział Ginekologiczno _PołoŻniczy

wynoszą 271 169,Ż2 zł. Całkowite koszty Bloku operacyjnego w ubiegłym roku stanowiły
kwotę ok. 3 000 000 zł.

Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdroju stwieľdził, że dokumentacja medyczna na oddziale
Ginekologiczno _ Położniczym pľowadzona jest bardzo Źle. Brak jest epikľyz. Brak jest

|ekarzy, ktőrzy poprowadziliby ten oddział i pľzyciągnęli pacjentki. Zabiegowośó wynosi
15%. Następnie Dyrektor ZoZzwľócił uwagę nazŁy stan oddziału pod względem sanitarno _

epidemiologicznym.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, że w dniu
wczoľajszym odbyło się spotkanie dotyczące konsolidacji oddziału Ginekologiczno
Położniczego w Busku _ Zdroju z oďdziałem Ginekologiczno _ Położniczym w Pińczowie.
Rozmowy w powyższym zakĺesie będą w dalszym ciągu pľowadzone.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił dane dotyczące |iczby pacjentek

pľzebywających na oddziale Ginekologiczno _ PołoŻniczym w Pińczowie. W 2012 ľoku na

ýw oddziale przebywały 323 pacjentki, w 2013 ľoku - 297 pacjentek, w 2014 roku - 244

pacjentki.

Dyľektor ZoZ w Busku _ Zdroju poinformował, Żebiotąc pod uwagę kadrę nie widzi dalszej

możliwości pľowadzenia oddziału Ginekologiczno _ Położniczego. Zdaniem Dyrektora ZoZ
w Busku _ Zdroju naleŻy ściągnąó specjalistów, ktőrzy przyciągną pacjentki, spowodują,

Że nie będą wybierały one innych Szpitali. Dyrektor ZoZ stwierđził, Że są trzy Szpitale
w Kielcach któľe baľdzo dobrze wykonują zabiegi, bez powikłań i gdzie jest dobra opieka
neonatologiczna, II poziom referencyjności.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwieľdził, Że bez względu na to w jakiej formie
oddział będzie dalej funkcjonował wymagane są tam inwestycje. Następnie poinfoľmował,
Że mając na uwadze inteľes mieszkańców Powiatu Buskiego, pacjentek przebywających
na oddziale Ginekologiczno _ Położniczym z Powiatu Buskiego, Pińczowskiego,
Kazimierskiego jest zainteresowany, aby ginekologia i położnictwo pozostały w Busku -

Zdroju. w pľzypadku funkcjonowania oddziału Ginekologiczno Położniczego
na zasadzię dzierżawy należy dryyć, aby Szpital nie utracił kontraktu z NFZ
a podwykonawca go jedynie realizował. W trakcie negocjacji z ewentualnym podwykonawcą
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transportowych stanowiły kwotę łącznie ok. 250 000 zł. Przewodniczący Zarządu zapytał,
co powoduje więc stratę W wysokości ok. 1 000 000 zł.

Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Finansowych W Busku - Zdroju poinformował, że koszty
bezpośrednie Oddziału stanowią kwotę 2200201 zł. Do kosztów bezpośrednich należy
doliczyć koszty pośrednie pozostałe, które na Oddziale Ginekologii wynoszą ok. 1 000 000 zł.

W dalszej części dyskusji Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Finansowych W Busku - Zdroju
poinformował, że W 2007 roku na Oddział Ginekologiczno - Położniczy przyjętych było
2 001 pacjentek, operatywa na bloku vvynosiła 14%. W 2014 roku przyjęte były 1 682
pacjentki, operatywa wynosiła 15%. W 2014 roku wykonano łącznie 249 zabiegów
operacyjnych. W zakresie ginekologii wykonano 97 zabiegów operacyjnych. W zakresie
położnictwa - 152.

Koszty Bloku Operacyjnego, którymi obciążony został Oddział Ginekologiczno - Położniczy
wynoszą 271 169,22 zł. Całkowite koszty Bloku Operacyjnego W ubiegłym roku stanowiły
kwotę ok. 3 000 000 zł.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju stwierdził, że dokumentacja medyczna na Oddziale
Ginekologiczno - Położniczym prowadzona jest bardzo żle. Brak jest epiklyz. Brak jest
lekarzy, którzy poprowadziliby ten oddział i przyciągnęli pacjentki. Zabiegowość wynosi
15%. Następnie Dyrektor ZOZ zwrócił uwagę na zły stan Oddziału pod względem sanitamo -
epidemiologicznym.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że W dniu
wczorajszym odbyło się spotkanie dotyczące konsolidacji Oddziału Ginekologiczno ~
Położniczego W Busku - Zdroju z Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym W Pińczowie.
Rozmowy W powyższym zakresie będą W dalszym ciągu prowadzone.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił dane dotyczące liczby pacjentek
przebywających na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym W Pińczowie. W 2012 roku na
W/W Oddziale przebywały 323 pacjentki, W 2013 roku - 291 pacjentek, W 2014 roku - 244
pacjentki.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju poinformował, że biorąc pod uwagę kadrę nie widzi dalszej
możliwości prowadzenia Oddziału Ginekologiczno - Położniczego. Zdaniem Dyrektora ZOZ
W Busku - Zdroju należy ściągnąć specjalistów, którzy przyciągną pacjentki, spowodują,
że nie będą Wybierały one innych Szpitali. Dyrektor ZOZ stwierdził, że są trzy Szpitale
W Kielcach które bardzo dobrze wykonują zabiegi, bez powikłań i gdzie jest dobra opieka
neonatologiczna, II poziom referencyjności.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, że bez względu na to W jakiej forrnie
Oddział będzie dalej funkcjonował Wymagane są tam inwestycje. Następnie poinformował,
że mając na uwadze interes mieszkańców Powiatu Buskiego, pacjentek przebywających
na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Powiatu Buskiego, Pińczowskiego,
Kazimierskiego jest zainteresowany, aby ginekologia i położnictwo pozostały W Busku -
Zdroju. W przypadku funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno - Położniczego
na zasadzie dzierżawy należy dążyć, aby Szpital nie utracił kontraktu z NFZ
a podwykonawca go jedynie realizował. W trakcie negocjacji z ewentualnym podwykonawcą
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naleŻy również zapewnić możliwość dalszego rozwoju przynajmniej 2 _ 3 lekarzom
z oddziałőw ginekologiczno _ położniczych w Busku _ Zdroju i Pińczowie.

Z-ca Dyrektora ZoZ ds. Finansowych w Busku _ Zdroju wyjaśnił, że kontrakt w dalszym
ciągu pozostałby szpitalny. Kontrakt zostałby przejęty pÍzez podwykonawcę jedynie

,,do zarządzaniao'. Kwestie, co zostanie przejęte zostaną określone w stosownej umowie.

Członęk Zarządu Kĺzysńof Gajek zapýał kto pľzeprowadzi ana|izę, symulację i jaka jest
gwarancja, że konsolidacja spowoduje, że oddział się przynajmniej zbilansuje i nie będzie
w dalszym ciągu przynosił stľat' Członek Zarządu Krzysztof Gajek zaproponował'
aby pľowadzić, rozmowy z ťlrmami zewnętľznymi i jednocześnie ze Starostą Pińczowskim
i DyrektoľemZoZ w Pińczowie w sprawie konsolidacji.

Przewodniczący Zaĺządu Jerzy Ko|arz stwierdził, że w inteľesie tľzech Powiatów (Buskiego,
Pińczowskiego, Kazimierskiego), które zamieszkuje ok. l50 000 osób leży to aby nie
pozbawió pacjentki dostępności do opieki ginekologicznej,połoŻniczej i neonatologicznej.

Członek Zarządu Wiesław Marzec popierając koncepcję Pľzewodniczącego Zarządu
dotyczącą pozostawienia oddziału Ginekologiczno _ Położniczego w Busku _ Zdľoju
wskazał jednocześnie na słusznośó prowadzenia rozmów ze Staľostą Pińczowskim
i DyrektoremZoZ w Pińczowie.

W dalszej części posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu zdecydowali, że tematem
następnego posiedzenia Zarządu Powiatu będzie analiza funkcjonowania oddziału
Chirurgicznego ogólne go z udziaŁem Kierownika tego oddziału.

Charakteľystyka wybľanych elementów oddziału Ginekologiczno _ Położniczęgo stanowi
załqcznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.9
łI/ sprawach różnych:

Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa poinformowała o moŻ|iwości skoľzystania z oferty
abonamentu grupowego dla 5 numerów telefonów _ dla Wiceprzewodniczącego Zarządu
Stanisława Klimczaka, Członków Zaruądu Krzysztofa Gajka, Robeľta Gwożdzia, Wiesława
Maľca oľaz kieľowcy zatrudnionego w tut. Staľostwie Powiatowym' w jej ramach za śľednio
205 zł netto miesięcznie (l00 zł netto przez 6 miesięcy, l40 zł netto przez 18 miesięcy)
możliwe będzie korzystanie z nielimitowanych połączeÍĺ do wszystkich sieci komórkowych
i z numeľami stacjonarnymi oĺaz 30 GB danych do podziału na wszystkich uzytkowników.
W/w osoby otrzymają również nowe apaľaty telefoniczne za l zł. Wicepľzewodniczący
Zarządu_ apaľat dotykowy, pozostałe zwlw osób aparaty z klawiszami.

Powyższe stanowisko zostało zaakceptowane ptzęz Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 10
Po zrealizowaniu porządku obľad Przewodniczący Zarządu lerzy Kolarz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie l0a5 zamknął posiedzenieZarząduPowiatu.

Protokół sporądziła:
Barbara Nowocicń
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należy również zapewnić możliwość dalszego rozwoju przynajmniej 2 - 3 lekarzom
z oddziałów ginekologiczne - położniczych W Busku - Zdroju i Pińczowie.

Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Finansowych W Busku - Zdroju wyjaśnił, że kontrakt W dalszym
ciągu pozostałby szpitalny. Kontrakt zostałby przejęty przez podwykonawcę jedynie
„do zarządzania”. Kwestie, co zostanie przejęte zostaną określone W stosownej umowie.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zapytał kto przeprowadzi analizę, symulację i jaka jest
gwarancja, że konsolidacja spowoduje, ze Oddział się przynajmniej zbilansuje i nie będzie
W dalszym ciągu przynosił strat. Członek Zarządu Krzysztof Gajek zaproponował,
aby prowadzić rozmowy z firmami zewnętrznymi i jednocześnie ze Starostą Pińczowskim
i Dyrektorem ZOZ W Pińczowie W sprawie konsolidacji.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, że W interesie trzech Powiatów (Buskiego,
Pińczowskiego, Kazimierskiego), które zamieszkuje ok. 150 000 osób leży to aby nie
pozbawić pacjentki dostępności do opieki ginekologicznej, położniczej i neonatologicznej.

Członek Zarządu Wiesław Marzec popierając koncepcję Przewodniczącego Zarządu
dotyczącą pozostawienia Oddziału Ginekologiczno - Położniczego W Busku ~ Zdroju
wskazał jednocześnie na słuszność prowadzenia rozmów ze Starostą Pińczowskim
i Dyrektorem ZOZ W Pińczowie.

W dalszej części posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu zdecydowali, że tematem
następnego posiedzenia Zarządu Powiatu będzie analiza funkcjonowania Oddziału
Chirurgicznego Ogólnego z udziałem Kierownika tego Oddziału.

Charakterystyka wybranych elementów Oddziału Ginekologiczno - Położniczego stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 9
Wsprawach różnych:

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra poinformowała o możliwości skorzystania z oferty
abonamentu grupowego dla 5 numerów telefonów - dla Wiceprzewodniczącego Zarządu
Stanisława Klimczaka, Członków Zarządu Krzysztofa Gajka, Roberta Gwoździa, Wiesława
Marca oraz kierowcy zatrudnionego W tut. Starostwie Powiatowym. W jej ramach za średnio
205 zł netto miesięcznie (100 zł netto przez 6 miesięcy, 140 zł netto przez 18 miesięcy)
możliwe będzie korzystanie z nielimitowanych połączeń do wszystkich sieci komórkowych
i z numerami stacjonarnymi oraz 30 GB danych do podziału na wszystkich użytkowników.
W/W osoby otrzymają również nowe aparaty telefoniczne za 1 zł. Wiceprzewodniczący
Zarządu - aparat dotykowy, pozostałe z W/W osób aparaty z klawiszami.

Powyższe stanowisko zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 10
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnym za udział i o godzinie 1045 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:
Barbara Nowocień PRZEWODNI ĄCY

P)- N~o‹„to‹Ĺo›Ĺ ZARZĄ
mgr inż. Jerzy ołarz
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