
?aĺząd Potľiatu
w Busku-ZdĺoJu

Ź8-100 Busko-Zdr{' ul. ľvkkĺewicza 15
rei. centr.41 378 30 5.l.52,53

fax 41 378 35 78

Znak: BR.0022.2 .23.20 1 5

Protokrĺl Nľ 23 l2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 19 maja 2015 roku

W nosiedzeniu Zarządu udział wzięlĺ:

l. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KľzysztofGajek
4. Robeľt Gwóżdź
5. Wiesław Marzec

oraz

Lidia Głowicka - Pręgowska - Kierownik oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w ZoZ w Busku -
Zdroju
GraľŻyna Cieślik - Kierownik oddziału Chorób Zakutnychw ZoZ w Busku - Zdroju
Aľtur Bałdyga _ Kierownik oddziału Chiruľgii Urazowo _ ortopedycznej w ZoZ w Busku -
Zdroju
Piotľ Szczerba _ Kierownik oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ZoZ w Busku _
Zdroju
Mariusz sobowski -z-caDyrektora ds. Lecznictwazozw Busku -zdroju
Zbigniew Pietraszewski _ Z-caDyľektora ds. Finansowych ZoZ w Busku - Zdľoju
Sławomir Dalach _Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Krzemień -Naczelnik Wydziału EK

Poľządek posiedzenia:
l. otwaľcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

5. Ana|iza funkcjonowania oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc ZoZ w Busku - Zdľoju (Kĺerownĺk
oddzĺału Gruźlicy ĺ Chorób Pluc, DyrekciaZoZw Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. soz).

_Ą//za: 2':=¦d '¿'(\wšaiu
W łĹn::1l‹=1~Zdr()ŁH

\')‹› řł\u\?›rf›-7ñ"a;` W '\fi|/Í-?#łV\'l"2-7 ł
cj nr 'li 7i}"ř$7Śl)`J'i,ŜŻ (Ś

\ x 111 3/8 3.5 73

Znak: BR.0022.2.23.2015

Protokół Nr 23/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 19 maja 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Jerzy Kolarz
Stanisław Klimczak
Krzysztof Gajek
Robert Gwóźdź
Wiesław Marzec

Oł`aZ

Lidia Głowicka - Pręgowska - Kierownik Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc W ZOZ W Busku -
Zdroju
Grażyna Cieślik - Kierownik Oddziału Chorób Zakażnych w ZOZ w Busku - Zdroju
Artur Bałdyga - Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w ZOZ w Busku -
Zdroju
Piotr Szczerba - Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ZOZ W Busku -
Zdroju
Mariusz Sobowski - Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ W Busku - Zdroju
Zbigniew Pietraszewski _ Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ w Busku _ Zdroju
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ '
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
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Porządek posiedzenia:
I Otwarcie posiedzenia.

Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porzadku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Analiza funkcjonowania Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc ZOZ w Busku - Zdroju (Kierownik
Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, Dyrekcja ZOZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
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6.

7.

Analiza funkcjonowania oddziału Chorób Zakażnych ZoZ w Busku _ Zdroju (Kieľownik
oddzialu Choľób Zakaźnych, Dyrekcja ZoZw Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).
Analiza funkcjonowania oddziału Chiruľgii Urazowo _ ortopedycznej ZoZ w Busku - Z&oju
(Kieľownik Oddziału Chiľurgiĺ Uľazowo - Oľtopedycznejo Dyrekcja ZoZ w Busku -
Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

8. Analiza funkcjonowania oddziału Anestezjologii i Intensywnej Teľapii ZoZ w Busku _ Zdroju
(Kieľownik oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Dyľckcja ZoZ w Busku _
Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Rozpatľzenie wniosku Komisji ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej.

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _Zdroju w sprawie zatwierdzenia anęksu nr 4 do
arkusz oľganizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Z&oju na rok szkolny 20|4/2015
(Nacz. Wydz. EK).

1l. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zatwietdzenia arkusza
organízacji I Liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju na ľok
szkolny 201512016 (Nacz. Wydz. EK).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie zatwieľdzenia aľkusza
oľganizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l im. Mikołaja Kopernika w Busku _ Zdroju
na ľok szkolny 2015120|6 (Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju na rok szkolny
201512016 (Nacz. Wydz. EK).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia arkusza
organizacji Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im' Kazimierza Wielkiego
w Busku - Zdroju na ľok szkolny Ż015120116 (Nacz. Wydz. EK).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aľkusza
oľganizacji Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju na rok szkolny 201512016 (Nacz. Wydz. EK).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie przedłuŻenia powierzenia
zadan doľadcy metodycznego (Nacz. Wydz. EK).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zatwięľdzenia arkusza
oľganizacji Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 2015lŻ0|6 (Nacz. Wydz. EK).

18' Rozpatrzenie oferty organizacji pozarządowej narealizację zadania publicznego (Nacz. Wydz.
EK, Skarbnik Powiatu).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
dyľektoľa Poľadni Psychologi czno _ Pedagogicznej

20. Sprawy rőŻne.

Ż1 . Zamknięcie posied zenia.

Zdroju w spľawie powieľzenia stanowiska
w Busku -Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

Analiza funkcjonowania Oddziału Chorób Zakaźnych ZOZ W Busku - Zdroju (Kierownik
Oddziału Chorób Zakaźnych, Dyrekcja ZOZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

Analiza funkcjonowania Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej ZOZ W Busku - Zdroju
(Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Dyrekcja ZOZ w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

Analiza funkcjonowania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZOZ W Busku - Zdroju
(Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Dyrekcja ZOZ w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Rozpatrzenie wniosku Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do
arkusz organizacji Zespołu Szkół Specjalnych W Busku - Zdroju na rok szkolny 2014/2015
(Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki W Busku - Zdroju na rok
szkolny 2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika W Busku - Zdroju
na rok szkolny 2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych W Busku - Zdroju na rok szkolny
2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego
W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie przedłużenia powierzenia
zadań doradcy metodycznego (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacji Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego (Nacz. Wydz.
EK, Skarbnik Powiatu).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

Sprawy różne.
Zamknięcie posiedzenia.
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Ad. 1

obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych
i o godzinie l2 00 otworzył23 posiedzenie ZarząduPowiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zaľządu Jeruy Kolaľz oświadczył, íŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał i decyzji _ Iisty obecnoścí Członków Zarzqdu oraz zaproszonych osób
stanowiq załqczníki nľ ] i nr 2 do nin. pľotokołu.

Ad.3
Pľoponowany poľządek posiedzenia został przyjęty pľzęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.4
Protokół Nr ŻŻl20l5 z dnia l3 maja 20l 5 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez
uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Kierownik oddziału GľuŹlicy i Choľób Płuc w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju Lidia
Głowicka - Pľęgowska szczegőłowo omówiła funkcjonowanie w/w oddziału'

Starosta Jeľzy Kolaľz poinformował, Że na oddziale GľuŹlicy i Choľób Płuc pracuje 46 osób, w tym
8 lekaľzy na 5,58 etatu,30 pielęgniaľek na Ż5,69 etatu oraz 8 pozostałych osób. v,l 2Ol2 roku na
oddziale pľzebywało 1l52 pacjentów, w 2013 ľoku - lŻ40 pacjentów, natomiast w 2Ol4 ľoku -
l545 pacjentów. Starosta dodał, Że ok. 45 oÁ wszystkich pacjentów w roku 2014 stanowili pacjenci
spoza teľenu Powiatu Buskiego. Wartość kontľaktu na dzień l stycznia stanowi ok. 3 mln. zł' W roku
2014 wynosiła ona 3 Ż92 068,00 zł. Wańość wykonanego kontraktu z uwzględnieniem całości
nadwykonań na dzień 31 grudnia w roku 2014 to 3 815 ll8,84 zł. Wysokośi pľzychodów w ľoku
2014 to 3 495 370,84 zł, natomiast wysokość kosztów 4 l84 792,54 zł' Różnica między
pľzychodami a kosztami zaľówno w roku 2012,2013 jak i 2014 Zawsze była ujemna i w ľoku 2014
wynosiła ona minus _ 689 42l,70 zł. Analizując wysokośó pľzychodów w postaci wartości kontľaktu
orazkoszty w zakľesie wynagľodzeń z tytułu umów o pracę' z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło,
dyzuľów lekaľskich, zakupu proceduľ medycznych, leków, spľzętu i materiałów jednorazowych,
drobnego spľzętu medycznego oraz usług transportowych _bez kosztów ogólnych szpitala, okazuje
się, że pozostaje niewielka wartość dodatnia. Średni czas pobytu zmniejszył się od 10,l2 dni *.oŕu
2012 do 7,37 dni w roku 2014,|iczba leczonych w ľoku 20lŻ wynosiła l 666 osób natomiast w roku
2014 _ 2 016 osób, koszty osobodnia wzľosły i w 2012 ľoku wynosiły 202,66 zł, a w 20l4 ľoku -
259,48 zł. obłoŻenie pľocentowo na w/w oddziale w ľoku 20|2 wynosiło 82,45 o/o, aw ľoku 2014 _
12,53 Yo.

Starosta zwľócił się z zapýaniem do Pani Kierownik jakie działania na|eŻy podjąć, aby strata na
w/w oddziale była jak najmniejszabądż aby jej w ogóle nie było.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych
i o godzinie 12 °° otworzył 23 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
W posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób
stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do nin. protokołu.

Ad. 3
Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 4 -
Protokół Nr 22/2015 z dnia 13 maja 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez
uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5
Kierownik Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc W Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku _ Zdroju Lidia
Głowicka - Pręgowska szczegółowo omówiła funkcjonowanie W/W oddziału.

Starosta Jerzy Kolarz poinformował, że na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc pracuje 46 osób, W tym
8 lekarzy na 5,58 etatu, 30 pielęgniarek na 25,69 etatu oraz 8 pozostałych osób. W 2012 roku na
oddziale przebywało 1152 pacjentów, W 2013 roku _ 1240 pacjentów, natomiast W 2014 roku -
1545 pacjentów. Starosta dodał, że ok. 45 % wszystkich pacjentów W roku 2014 stanowili pacjenci
spoza terenu Powiatu Buskiego. Wartość kontraktu na dzień 1 stycznia stanowi ok. 3 mln. zł. W roku
2014 wynosiła ona 3 292 068,00 zł. Wartość wykonanego kontraktu z uwzględnieniem całości
nadwykonań na dzień 31 grudnia W roku 2014 to 3 815 118,84 zł. Wysokość przychodów W roku
2014 to 3 495 370,84 zł, natomiast vvysokość kosztów 4 184 792,54 zł. Różnica między
przychodami a kosztami zarówno W roku 2012, 2013 jak i 2014 zawsze była ujemna i W roku 2014
wynosiła ona minus _ 689 421,70 zł. Analizując wysokość przychodów W postaci Wartości kontraktu
oraz koszty W zakresie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło,
dyżurów lekarskich, zakupu procedur medycznych, leków, sprzętu i materiałów jednorazowych,
drobnego sprzętu medycznego oraz usług transportowych _ bez kosztów ogólnych szpitala, okazuje
się, że pozostaje niewielka Wartość dodatnia. Średni czas pobytu zmniejszył się od 10,12 dni w roku
2012 do 7,37 dni W roku 2014, liczba leczonych w roku 2012 wynosiła 1 666 osób natomiast W roku
2014 _ 2 O16 osób, koszty osobodnia wzrosły i W 2012 roku wynosiły 202,66 zł, a W 2014 roku -
259,48 zł. Obłożenie procentowo na W/W oddziale W roku 2012 wynosiło 82,45 %, a W roku 2014 _
72,53 %.

Starosta zwrócił się z zapytaniem do Pani Kierownik jakie działania należy podjąć, aby strata na
W/W Oddziale była jak najmniejsza bądź aby jej W ogóle nie było.
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Kierownik oddziału GľuŹlicy i Chorób Płuc odniosła się do |iczby zatľudnionych lekarzy
i spľostowała, że obecnie na w/w oddziale zatľudnionych na etacie jest 4 lekarzy, w tym
2 specjalistów choľób płuc.
oddział GruŹlicy i Chorób Płuc jest największym oddziałem w szpitalu. Wynagrodzenia są
najvłyŻszą wartością kosĺochłonną. opľócz oddziału w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku _
Zdroju funkcjonuje również Poradnia GľuŹlicy i Chorób Płuc, lecz inna niż poľadnie przyszpitalne,
bowiem ma ona rangę poľadni powiatowej. W żadnym powiecie województwa świętokrzýskiego
poľadnia nie funkcjonuje tak' jak w ZoZ w Busku - Zdroju, tj' pełny etat lekaľski, pielęgniarski oľaz
ľejestratorki medycznej . Lekarze są zatrudnieni na etacie w szpitalu oraz w poľadni w ramach tych
samych środków finansowych. Nie jest możliwe wykonanie wszystkich procedur
zakontraktowanych w poľadni, jak i na oddziale przez dwóch lekarzy oľaz funkcjonowanie
.iednocześnie w dwóch różnych miejscach.

Śľedni czas pobytu pacjenta na oddziale zmniejszył się, wzrosła natomiast |iczba pacjentów
leczonych o ok' 20 %. Są to pacjenci w ogóle niekosztochłonni d. pacjenci z obtuľacyjnym
bezdechem Sennym' do których absoľbowana jest jedynie pielęgniarka przyjmująca ich na oddział.
Nie pľzynoszą oni żadnych strat i kosztów Wykonanie powyższych procedur było poddane kontľoli
zNFZ i w/w kontľakt został wypracowany na wysokim poziomie, zgodnie ze wszelkimi wymogami.

Kieľownik oddziału podkľeśliła, że oddział GruŹlicy i Chorób Płuc zarabia. Dodała, Że otrzymała
od Z-cy Dyľektoľa ds. Finansowych ZoZ w Busku _ Zdroju wykaz kosztów pośrednich
i bezpośľednich wraz z wykľesami. Dodała, że dotychczas nie otľzymywała takich zestawień.
Zgodnie z pľzedstawionymi wykresami w formie graficznej zobrazowano w jaki sposób wzrasta
liczba pacjentów leczonych, a jak maleje wynagrodzenie przypadające na l pacjenta leczonego,
któľe jest największym czynnikiem kosztochłonnym.
Przyjęło się, że oddziały płucne są kosztochłonne, nie zarabiają. Według Pani Kieľownik jest to
niepľawda bowiem w/w oddziały mogą zarabiać,' W 2006 ľoku oddział Gruźlicy i Choľób Płuc
w ZoZ w Busku -Z&oju uzyskał wynik ekonomiczny dodatni 25 tys. zł,podczas, gdy taki oddzial
w Czerwonej Górze poniósł stľatę minus - 435 tys. zł.
Kierownik oddziału zaznaczyła, że Jej zasadniczym celem jest pacjent na oddziale. Pacjenci spoza
terenu Powiatu Buskiego to m.in. pacjenci staľsi, przyjeŻdŻający na kurację do sanatoľiów. Pani
Kierownik podkĺeŚliła,Żę oddział bez pacjentów nie funkcjonuje,w związku z tym ten potencjał
Úzeba zagospodarowaó' Należy podjąó wszelkie działania na czelę z Panem Staľostą ľównióz *ob."
NFZ, aby uzyskać większy kontľakt.
W dalszej części posiedzenia Kierownik oddziału wyjaśniła, Że zatrudnienie pielęgniarek jest
niewystarczające, gdyż są one młode, niedoświad czone i poddawane duzej rotacji.

Starosta odnosząc się do powyższego podkĺeślił, Że ilośó pacjentów Spoza teľęnu Powiatu Buskiego
jest pozytywnym aspektem i wskazuje rangę szpitala o znaczeniu ponadpowiatowym regionalnym'

Kieľownik oddziału zasygna|izowała, Że być moŻe należy zwrőcić, się o wsparcie finansowe do
Starostów z innych powiatóq aby w jakiś sposób paľtycypowali w kosztach funkcjonowania
przedmiotowego oddziału w ZoZ w Busku _ Zdľoju. Wśľód pacjentów na oddzial e orazw Poľadni
GruŹlicy i Chorób Płuc jest bowiem duża ilość mieszkańców m'in. Pińczowa oraz Staszowa'

Starosta wyjaśnił, że ustawodawca wyľaŹnie ograniczył kompetencje w zakľesie odpowiedzialności

Kierownik Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc odniosła się do liczby zatrudnionych lekarzy
i sprostowała, że obecnie na W/W oddziale zatrudnionych na etacie jest 4 lekarzy, W tym
2 specjalistów chorób płuc.
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc jest największym oddziałem W szpitalu. Wynagrodzenia są
najwyższą wartością kosztochłonną. Oprócz Oddziału W Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku _
Zdroju funkcjonuje również Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, lecz ima niż poradnie przyszpitalne,
bowiem ma ona rangę poradni powiatowej. W żadnym powiecie województwa świętokrzyskiego
poradnia nie funkcjonuje tak, jak W ZOZ W Busku - Zdroju, tj. pełny etat lekarski, pielęgniarski oraz
rejestratorki medycznej. Lekarze są zatrudnieni na etacie W szpitalu oraz W poradni W ramach tych
samych środków finansowych. Nie jest możliwe wykonanie wszystkich procedur
zakontraktowanych W poradni, jak i na oddziale przez dwóch lekarzy oraz funkcjonowanie
jednocześnie W dwóch róznych miejscach.

Średni czas pobytu pacjenta na oddziale zmniejszył się, wzrosła natomiast liczba pacjentów
leczonych o ok. 20 %. Są to pacjenci W ogóle niekosztochłonni tj. pacjenci z obturacyjnym
bezdechem sennym, do których absorbowana jest jedynie pielęgniarka przyjmująca ich na oddział.
Nie przynoszą oni żadnych strat i kosztów. Wykonanie powyższych procedur było poddane kontroli
z NFZ i W/W kontrakt został Wypracowany na wysokim poziomie, zgodnie ze wszelkimi wymogami.

Kierownik Oddziału podkreśliła, że Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc zarabia. Dodała, że otrzymała
od Z-cy Dyrektora ds. Finansowych ZOZ W Busku _ Zdroju wykaz kosztów pośrednich
i bezpośrednich wraz z wykresami. Dodała, że dotychczas nie otrzymywała takich zestawień.
Zgodnie z przedstawionymi wykresami W formie graficznej zobrazowano W jaki sposób Wzrasta
liczba pacjentów leczonych, a jak maleje wynagrodzenie przypadające na 1 pacjenta leczonego,
które jest największym czymiikiem kosztochłonnym.
Przyjęło się, że oddziały płucne są kosztochłonne, nie zarabiają. Według Pani Kierownik jest to
nieprawda bowiem W/W oddziały mogą zarabiać. W 2006 roku Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
W ZOZ W Busku _ Zdroju uzyskał wynik ekonomiczny dodatni 25 tys. zł, podczas, gdy taki oddział
W Czerwonej Górze poniósł stratę minus _ 435 tys. zł.
Kierownik Oddziału zaznaczyła, że Jej zasadniczym celem jest pacjent na oddziale. Pacjenci spoza
terenu Powiatu Buskiego to m.in. pacjenci starsi, przyjeżdżający na kurację do sanatoriów. Pani
Kierownik podkreśliła, że Oddział bez pacjentów nie funkcjonuje, W związku z tym ten potencjał
trzeba zagospodarować. Należy podjąć wszelkie działania na czele z Panem Starostą również wobec
NFZ, aby uzyskać większy kontrakt.
W dalszej części posiedzenia Kierownik Oddziału vvyjaśniła, ze zatrudnienie pielęgniarek jest
niewystarczające, gdyż są one młode, niedoświadczone i poddawane dużej rotacji.

Starosta odnosząc się do powyższego podkreślił, że ilość pacjentów spoza terenu Powiatu Buskiego
jest pozytywnym aspektem i wskazuje rangę szpitala o znaczeniu ponadpowiatowym regionalnym.

Kierownik Oddziału zasygnalizowała, że być może należy zwrócić się o wsparcie finansowe do
Starostów z innych powiatów, aby W jakiś sposób partycypowali W kosztach funkcjonowania
przedmiotowego Oddziału W ZOZ W Busku _ Zdroju. Wśród pacjentów na Oddziale oraz W Poradni
Gruźlicy i Chorób Płuc jest bowiem duża ilość mieszkańców m.in. Pińczowa oraz Staszowa.

Starosta wyjaśnił, że ustawodawca Wyraźnie ograniczył kompetencje W zakresie odpowiedzialności
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teľýorialnej. Dodał, Że ptowadzone są ľozmowy z przedstawicielami innych ZoZ z teľenu Ponidzia
co do nawiązania szeľszej współpracy między szpitalami. Jednocześnie przekazał, Że ZoZ tworzą
oddziały i poradnie w zaleŻności od posiadanej wyspecjalizowanej kadry medycznej, któľej jest
niewystaľczająca ilośó. Ponadto poinformował, że NFZ kontraktuje w oparciu o wykonanie
zawaľtego kontľaktu z poprzedniego roku.

Kieľownik oddziału uzupełniła, Że jeŻe|i zakontľaktowanych zostałoby więcej usług to nie byłoby
jednocześnie wystaľczającej ilości kadry, aby je wykonać.

Zatem, Staľosta ponownie zwrócił się do Pani Kierownik oddziału z zapytaniem jakie działania
podjęłaby, aby poprawić wynik finansowy w/w oddziału.

Kierownik oddziału podkreśliła ' Że nie ma wpływu na procedury i wysokośó kontraktu. Wycena
pľocedur jest naľZucona odgóľnie. Należy postępować według opracowanych standaľdów
medycznych. Postępowanie niezgodne z wýycznymi sprawi, Żę może byó więcej roszczen
prokuratorskich i odszkodowawczych od pacjentów. Ponadto, K.ierownik oddziału podkreśliła, że
nie posiada instľumentów do analizy kosztów. Następnie zwrociła się do Zaruądu Powiatu
o zakupienie programu informatycznego w zakľesie indywidualnego roz|iczanía pacjentów
Zdaniem Pani Kierownik należy wpľowadzać nowe standardy wewnątrzszpitalne, wewnętrzną
kontrolę dokonywaną przez określone zespoły tj. zespół ds' leczenia, zespół ds' sprzętu,
wyposażenia oddziału, zespół zakaŻen szpitalnych itd., oraz wdraŻać, ceľtyfikaty w szpitalu.
Następnie Kieľownik oddziału zaznaczyła, Że na\eŻy opracować wieloletnią stľategię rozwoju
oddziału naco najmniej 10lat. Musi to być pľogram długoteľminowy konsekwentnie realizowany'
sprawdzany ptzez w/w zespoły. W powyższej stľategii mają zostać ujęte schoľzenia, które na|eŻy
leczyc, pľocedury, któľe należy zwiększyć, oraz nowe procedury' któľe na|eŻy włączyć,.

JednoczeŚnie Kierownik oddziału podkreśliła, że najbaľdziej istotna jest atmosfera i motywowanie
personelu, gdyż personel biały wypracowuje procedury i ľealizuje kontrakt. Zatem, nie można
minimalizowac zaftudnienia. Jednocześnie wspomniała, Że jest jednym z najmniej zarabiających
kieľowników oddziału.

W dalszej części dyskusji Kierownik oddziału Zaproponowała, aby włączyć, nowe pľoceduľy d'
nieinwazyjną wentylację mechaniczną. Jest to proceduľa dobrze płatna, jednakże należy zakupić
przynajmniej dwa ľespiľatory' których koszt wynosi ok. 35 000 zł. Kosztjednego respiratoľa do
nieinwazyjnej wentylacji stanowi ok. l7 000 zł.

Staľosta Jerzy Kolarzprzek:azał' że Kierownik oddziału powinna przedłoŻyć, w/w infoľmację wraz
ze stosownymi wyliczeniami, czy powyŻsze moŻę zwiększyó koszty i pogłębić stratę, Z-cy
Dyrektoľa ds. Lecznictwa ZoZ w Busku _ Zdroju. Jezeli z povĺyższego uzasadnienia będzie
wynikaó, że w ciągu jednego ľoku zwľóci się koszt sprzętu, a przez kolejne lata zwiększy się
waľtość pľzychodów i szpital będzie z tego týułu zarabiać, wówczas Dyrektor przedłoŻy stosowny
wniosek na posiedzenie Zarządu Powiatu. Rada Powiatu przeznacza bowiem kazdego roku śľodki
fi nansowe na infrastrukturę szpitala'

Kieľownik oddziału wracając do kwestii długoterminowej stľategii rozwoju oddziału zaznaczyła, Że
szpital będzie,,umierał'', pozostanie bez|ekarzy..Ieżeli ona sama idrugi lekarz zrezygnująZpracy
na oddziale Gruźlicy i Choľób Płuc to w/w oddział nie będzie funkcjonował. Dodała, że konieczne

terytorialnej. Dodał, że prowadzone są rozmowy z przedstawicielami innych ZOZ z terenu Ponidzia
co do nawiązania szerszej współpracy między szpitalami. Jednocześnie przekazał, że ZOZ tworzą
oddziały i poradnie W zależności od posiadanej wyspecjalizowanej kadry medycznej, której jest
niewystarczająca ilość. Ponadto poinformował, że NFZ kontraktuje W oparciu o wykonanie
zawartego kontraktu z poprzedniego roku.

Kierownik Oddziału uzupełniła, że jeżeli zakontraktowanych zostałoby więcej usług to nie byłoby
jednocześnie wystarczającej ilości kadry, aby je wykonać.

Zatem, Starosta ponownie zwrócił się do Pani Kierownik Oddziału z zapytaniem jakie działania
podjęłaby, aby poprawić wynik finansowy W/W Oddziału.

Kierownik Oddziału podkreśliła, że nie ma wpływu na procedury i wysokość kontraktu. Wycena
procedur jest narzucona odgómie. Należy postępować Według opracowanych standardów
medycznych. Postępowanie niezgodne z wytycznymi sprawi, że może być więcej roszczeń
prokuratorskich i odszkodowawczych od pacjentów. Ponadto, Kierownik Oddziału podkreśliła, ze
nie posiada instrumentów do analizy kosztów. Następnie zwróciła się do Zarządu Powiatu
o zakupienie programu informatycznego W zakresie indywidualnego rozliczania pacjentów.
Zdaniem Pani Kierownik należy wprowadzać nowe standardy Wewnątrzszpitalne, wewnętrzną
kontrolę dokonywaną przez określone zespoły tj. zespół ds. leczenia, zespół ds. sprzętu,
Wyposażenia oddziału, zespół zakażeń szpitalnych itd., oraz Wdrażać certyfikaty W szpitalu.
Następnie Kierownik Oddziału zaznaczyła, że należy opracować wieloletnią strategię rozwoju
Oddziału na co najmniej 10 lat. Musi to być program długoterminowy konsekwentnie realizowany,
sprawdzany przez W/W zespoły. W powyższej strategii mają zostać ujęte schorzenia, które należy
leczyć, procedury, które należy zwiększyć oraz nowe procedury, które należy włączyć.

Jednocześnie Kierownik Oddziału podkreśliła, że najbardziej istotna jest atmosfera i motywowanie
personelu, gdyż personel biały wypracowuje procedury i realizuje kontrakt. Zatem, nie można
minimalizować zatrudnienia. Jednocześnie wspomniała, że jest jednym z najmniej zarabiających
kierowników oddziału.

W dalszej części dyskusji Kierownik Oddziału zaproponowała, aby włączyć nowe procedury tj.
nieinwazyjną wentylację mechaniczną. Jest to procedura dobrze płatna, jednakże należy zakupić
przynajmniej dwa respiratory, których koszt wynosi ok. 35 000 zł. Koszt jednego respiratora do
nieinwazyjnej wentylacji stanowi ok. 17 000 zł.

Starosta Jerzy Kolarz przekazał, że Kierownik Oddziału powinna przedłożyć W/W informację wraz
ze stosownymi wyliczeniami, czy powyższe może zwiększyć koszty i pogłębić stratę, Z-cy
Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ W Busku _ Zdroju. Jeżeli z powyższego uzasadnienia będzie
wynikać, że w ciągu jednego roku zwróci się koszt sprzętu, a przez kolejne lata zwiększy się
Wartość przychodów i szpital będzie z tego tytułu zarabiać wówczas Dyrektor przedłoży stosowny
Wniosek na posiedzenie Zarządu Powiatu. Rada Powiatu przeznacza bowiem każdego roku środki
finansowe na infrastrukturę szpitala.

Kierownik Oddziału wracaj ąc do kwestii długoterminowej strategii rozwoju Oddziału zaznaczyła, ze
szpital będzie „umierał”, pozostanie bez lekarzy. .Jeżeli Ona sama i drugi lekarz zrezygnują z pracy
na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc to W/W oddział nie będzie funkcjonował. Dodała, że konieczne
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jest pozyskanie młodej kadry. Jednocześnie poinformowała, że zna\azła asystenta, który
specjalizowałby się z zakresu pulmonologii. Pochodzi on z tego terenu i obecnie konczy staŻ.
Kieľownik oddziału dodała' ze chciałaby pozyskać w/w osobę na oddział GľuŹlicy i Chorób Płuc.

Ponadto, poinfoľmowała, Że na terenie Powiatu Buskiego oddział GruŹlicy i Choľób Płuc jest
baľdzo potrzebny. Jest to bowiem teren rolniczy i jest tutaj baľdzo dużo schorzeń układu
oddechowego. Wzľasta w śľodowiskach wiejskich ilość zachoľowań w zakľesie PoChĘ chorób
nowotwoľowych i grużlicy. Grużlica jest nadal chorobą zakaŹną, która stanowi zagroŻenie i któľej
nie da się wyleczyć, poprzez szczepionkę' Szczepionka nie zapobiega bowiem zachorowalności na
gruŹlicę, a|iczba choľych jest duża' Z uwagi na to, Że zmniejszono liczbę łőŻek pulmonologicznych
w województwię świętokľzyskim pomysł z zamknięciem części oddziału dotyczącego gruŹlicy
w pľzypadku pľzeniesienia pozostałej części tego oddziału do budynku głównego szpitala jest złym
rozwiązaniem. Należy zastanowić się nad wzmocnieniem oddziału GľuŹlicy i Choľób Płuc, gdyż
jest on najlepiej wyposażonym oddziałem w specjalistów. Pľacuje bowiem na tym oddziale dwóch
specjalistów chorób płuc i dwóch specjalistów choľób wewnętľznych. Pani Kieľownik wyjaśniła, że
w związku z zamknięciem oddziału w Czerwonej Góľze udało się pozyskać do ZoZ w Busku -
Zdrojujednego specjalistę chorób płuc.

W dalszej części posiedzenia Kieľownik oddziału zwrőcíła się do Zaruądu Powiatu z zapýaniem
dotyczącym ľzekomej sprzedaży budynku, w któľym znajduje się oddział GruŹlicy i Chorób Pfuc.

Starosta wyjaśnił, Że decyzja dotycząca zbycia jakiegokolwiek majątku ZoZ musi zostać podjęta
pľzez Radę Społeczną przy ZoZ w Busku _ Zdľoju, Zarząd oraz Radę Powiatu. Stanowczo
zapewnił, że dotychczas nie było jakichkolwiek tego typu planów.

Rok temu przeprowadzona została ľozmowa między Panią Kieľownik oddziału a Dyrektoľem ZoZ
w Busku - Zdľoju w zakľesie zmniejszenia oddziału GľuŹlicy i Choľób Pfuc' Pani Kieľownik
wyraziła spľzeciw w zakĺesie takiego rozwiązania. Na oddział GľuŹlicy i Choľób Płuc
przychodziliby bowiem pacjenci najtrudniejsi, najbardziej wymagający i oni zablokowaliby
jakąkolwiek ľotację pacjentów. W sytuacji zlikwidowania części oddziału dotyczącego gruŹlicy
Kierownik oddziału stwierdziła, że wőwczas nie wiadomo jakich pacjentów naleŻy umieszczaó na
oddziale pulmonologicznym. Jest to bowiem oddział, na któľym wykonuje się ľównież diagnostykę
chorób nowotwoľovvych. W szpitalu nie ma natomiast oddziału paliatywnego ani hospicjum.

Staľosta przekazał, Że propozycja zmniejszenia ilości łőŻek wynika z ana|izy wykorzystania łózek na
poszczególnych odđziałach. W roku 2014 obłoŻenie procentowe na ýw oddziale wynosiło 72,53 o/o.

Kieľownik oddziału wskazała, Że śľedni czas pobytu pacjenta na oddziale jest najnizszym
wskaŹnikiem w województwie świętokľzyskim.
Następnie ponownie podkreśliła, Że nie ma naľzędzi, aby stwierdzić, Że kieľowany pľzez Nią
oddział nie zaľabia"\ł,ĺyszczególniła koszty, któľe wzľosły, tj. drobny spľZęt medyczny jednorazowy
(m.in. pompki do apaľatów do ciśnienia, ciśnieniomieľze, kable do EKG, słuchawki lekarskie,
aparaty EKG)' mateľiały medyczne jednorazowe i zwróciła się z zapýaniem dlaczego w swoim
zestawieniu ma tak dużą kwotę tj. ok. 50 tys. zł. Dodała, Że nie ľozumie w/w sytuacj i, gdyŻ wzľosła
liczba pacjentów, któľzy nie wymagają takiego sprzętu d. pacjéntów z obturacyjnym bezdechem
sennym. Ponadto, wzrosły również koszty wody i ścieków. Koszt pozostałych materiałów
opatľunkowych (ti. bandaŻe, plastry' gaziki niejałowe, hydľożele, podkłady jednoľazowe) stanowi

jest pozyskanie młodej kadry. Jednocześnie poinformowała, że znalazła asystenta, który
specjalizowałby się z zakresu pulmonologii. Pochodzi on z tego terenu i obecnie kończy staż.
Kierownik Oddziału dodała, ze chciałaby pozyskać W/W osobę na Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc.

Ponadto, poinformowała, że na terenie Powiatu Buskiego Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc jest
bardzo potrzebny. Jest to bowiem teren rolniczy i jest tutaj bardzo dużo schorzeń układu
oddechowego. Wzrasta W środowiskach wiejskich ilość zachorowań W zakresie POChP, chorób
nowotworowych i gruźlicy. Gruźlica jest nadal chorobą zakażną, która stanowi zagrożenie i której
nie da się wyleczyć poprzez szczepionkę. Szczepionka nie zapobiega bowiem zachorowalności na
gruźlicę, a liczba chorych jest duża. Z uwagi na to, że zmniejszono liczbę łóżek pulmonologicznych
W Województwie świętokrzyskim pomysł z zamknięciem części oddziału dotyczącego gruźlicy
W przypadku przeniesienia pozostałej części tego oddziału do budynku głównego szpitala jest złym
rozwiązaniem. Należy zastanowić się nad wzmocnieniem Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, gdyż
jest on najlepiej wyposażonym oddziałem W specjalistów. Pracuje bowiem na tym Oddziale dwóch
specjalistów chorób płuc i dwóch specjalistów chorób Wewnętrznych. Pani Kierownik wyjaśniła, że
W związku z zamknięciem Oddziału W Czerwonej Górze udało się pozyskać do ZOZ W Busku _
Zdroju jednego specjalistę chorób płuc.

W dalszej części posiedzenia Kierownik Oddziału zwróciła się do Zarządu Powiatu z zapytaniem
dotyczącym rzekomej sprzedaży budynku, w którym znajduje się Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc.

Starosta wyjaśnił, że decyzja dotycząca zbycia jakiegokolwiek majątku ZOZ musi zostać podjęta
przez Radę Społeczną przy ZOZ W Busku _ Zdroju, Zarząd oraz Radę Powiatu. Stanowczo
zapewnił, że dotychczas nie było jakichkolwiek tego typu planów.

Rok temu przeprowadzona została rozmowa między Panią Kierownik Oddziału a Dyrektorem ZOZ
W Busku _ Zdroju W zakresie zmniejszenia Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc. Pani Kierownik
wyraziła sprzeciw w zakresie takiego rozwiązania. Na Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
przychodziliby bowiem pacjenci najtrudniejsi, najbardziej vvymagający i oni zablokowaliby
jakąkolwiek rotację pacjentów. W sytuacji zlikwidowania części oddziału dotyczącego gruźlicy
Kierownik Oddziału stwierdziła, ze wówczas nie wiadomo jakich pacjentów należy umieszczać na
oddziale pulmonologicznym. Jest to bowiem oddział, na którym wykonuje się również diagnostykę
chorób nowotworowych. W szpitalu nie ma natomiast oddziału paliatywnego ani hospicjum.

Starosta przekazał, źe propozycja zmniejszenia ilości łóżek wynika z analizy wykorzystania łóżek na
poszczególnych oddziałach. W roku 2014 obłożenie procentowe na W/W oddziale wynosiło 72,53 %.

Kierownik Oddziału wskazała, że średni czas pobytu pacjenta na oddziale jest najniższym
wskaźnikiem W województwie świętokrzyskim.
Następnie ponownie podkreśliła, że nie ma narzędzi, aby stwierdzić, źe kierowany przez Nią
Oddział nie zarabia. Wyszczególniła koszty, które wzrosły, tj. drobny sprzęt medyczny jednorazowy
(m.in. pompki do aparatów do ciśnienia, ciśnieniomierze, kable do EKG, słuchawki lekarskie,
aparaty EKG), materiały medyczne jednorazowe i zwróciła się z zapytaniem dlaczego W swoim
zestawieniu ma tak dużą kwotę tj. ok. 50 tys. zł. Dodała, że nie rozumie w/W sytuacji, gdyż wzrosła
liczba pacjentów, którzy nie wymagają takiego sprzętu tj. pacjentów z obturacyjnym bezdechem
sennym. Ponadto, wzrosły również koszty wody i ścieków. Koszt pozostałych materiałów
opatrunkowych (tj. bandaże, plastry, gaziki niejałowe, hydrożele, podkłady jednorazowe) stanowi
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ok. 17 000 zł' Według Pani Kieľownik ýw koszty są niezrozumiałe, gdyŻ na pľzedmiotowym
oddziale nie ma tego rodzaju pacjentów. Dodała, Że Jej wątpliwości w powyŻszym zakľesie
wynikają z bľaku wiedzy ile kosztuje pacjent.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZoZ w Busku _ Zdľoju Zbigniew Pietľaszewski wyjaśnił, że
zostały pľzez Niego pľzygotowane baľdzo szczegőłowe koszty. .Ieżeli są wątpliwości w okľeślonym
przypadku to ZoZ moze je wyjaśnić poprzez odpowiednie dokumenty i zapisy w systemie
infoľmatycznym. Można sprawdzić zapotľzebowanie oddziału, pobľanie Z magazyn'U na oddział oľaz
pokwitowanie przez odpowiednią osobę z oddziału odbioru tych mateľiałów.

Kieľownik oddziału stwierdziła' Że właśnie takie szczegóły są istotne' IJwaŻa, Że nie powinna mieć
przypisanych tak wysokich kosztów zawlw materiały.

odnosząc się do powyŻszego Staľosta wyjaŚnił, że wątpliwości w zakľesie tak dużych kosztów Pani
Kierownik powinna wyjaśnić nie na posiedzeniu Zarządu Powiatu lecz w ZoZ w Busku _ Zdroju
w obecności oddziałowej, Z-cy Dyrektoľa ds. Finansowych ZoZ w Busku _ Zdroju, analizując
zapotľzebowanie materiałowe, rozchodowanie tych materiałów oraz pobranie materi ałőw przez
oddziałową zgodnie z dy spozy cją |ekarzy.

Kieľownik oddziału uwaŻa, Że vĺykaz, któľy otrzymała jest niekompletny, gdyŻ nie ma kosztów
poszczególnego pacjenta' Ponadto' w otľzymanym przez Nią "zestawieniu w 20ll roku został
wpisany koszt bloku opeľacyjnego w wysokości ok. l00 tys. zł. Z-ca Dyľektoľa ds' Finansowych
ZoZ w Busku _ Zdroju wyjaśnił' Że przez pomyłkę blok operacyjny został Źle pľzypisany.
Jednocześnie dodał, że gdyby comiesięczne wydľuki były na bieżąco weryfikowane przez Panią
Kieľownik wówczas byłaby możliwość skorygowania powyŻszego'

Kieľownik oddziału stwierdziła, ze na niektóre spľawy nie ma wpływu bowiem wzrosły
ogólnozakładowe koszty z Ż0 tys. zł na 96 tys. zł, wzľosły koszty administracj i z 97 tys. zł na
l 52 tys. zł, czy teŻ działu organizacji medycznej z 1 8 tys. zł na 32 Íys. zł.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZoZ w Busku - Zdroju wyjaśnił, Że analiza funkcjonowania
oddziału została podzielona na koszty bezpośrednie i koszty pośľednie. Koszty ogólnozakładowe są
pľzypisane pľoporcjonalnie do powierzchni oddziału. W obecnoŚci Kieľowników analizowane Są
koszty bezpośľednie, na które oni mają wpływ.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa ZoZ w Busku _ Zdtoju Mariusz Sobowski przekazał, Że Ż bądż 3
lata temu została sporządzona przęz Z-cę Dyrektora ds. Finansowych ZoZ w Busku _ Zdroju
symulacja kosztów obrazująca ilośó leków przypadających na oddział' Po upływie 3-4 m-cy limit
leków na rok w aptece został wykoľzystany.

Wicestarosta Stanisław Klimczak podsumował w/w dyskusję i stwieľdził, Że aby ograniczyć, koszty
funkcjonowania oddziału GruŹlicy i Choľób Płuc na|eŻy jak najszybciej uspľawnić system
infoľmatyczny, tj. ľoz|iczanie indywidualne pacjenta, dokonać zakupu sprzętu, gdyŻ zgodnie
z re|acją Pani Kierownik ilw oddział jest najgoľzej zaopatrzony, zatrudnić lekarzy, w tym lekarza
asystenta, zwiększyó kontľakt, zwiększyć obłoŻenie, które maleje na pľzestľzeni ostatnich lat.

odnośnie kwestii obłozenia Kierownik w/w oddzi ału przekazała, że oddział GruŹlicy i Chorób Płuc

ok. 17 000 zł. Według Pani Kierownik w/w koszty są niezrozumiałe, gdyż na przedmiotowym
oddziale nie ma tego rodzaju pacjentów. Dodała, że Jej wątpliwości w powyższym zakresie
wynikają z braku wiedzy ile kosztuje pacjent.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski wyjaśnił, że
zostały przez Niego przygotowane bardzo szczegółowe koszty. Jeżeli są wątpliwości w określonym
przypadku to ZOZ może je wyjaśnić poprzez odpowiednie dokumenty i zapisy w systemie
informatycznym. Można sprawdzić zapotrzebowanie oddziału, pobranie z magazynu na oddział oraz
pokwitowanie przez odpowiednią osobę z oddziału odbioru tych materiałów.

Kierownik Oddziału stwierdziła, że właśnie takie szczegóły są istotne. Uważa, że nie powinna mieć
przypisanych tak wysokich kosztów za w/w materiały.

Odnosząc się do powyższego Starosta vvyjaśnił, że wątpliwości w zakresie tak dużych kosztów Pani
Kierownik powinna wyjaśnić nie na posiedzeniu Zarządu Powiatu lecz W ZOZ W Busku - Zdroju
w obecności Oddziałowej, Z-cy Dyrektora ds. Finansowych ZOZ w Busku - Zdroju, analizując
zapotrzebowanie materiałowe, rozchodowanie tych materiałów oraz pobranie materiałów przez
Oddziałowa zgodnie z dyspozycją lekarzy.

Kierownik Oddziału uważa, że wykaz, który otrzymała jest niekompletny, gdyż nie ma kosztów
poszczególnego pacjenta. Ponadto, w otrzymanym przez Nią zestawieniu w 2011 roku został
wpisany koszt bloku operacyjnego w wysokości ok. 100 tys. zł." Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
ZOZ w Busku - Zdroju wyjaśnił, że przez pomyłkę blok operacyjny został żle przypisany.
Jednocześnie dodał, że gdyby comiesięczne wydruki były na bieżąco weryfikowane przez Panią
Kierownik wówczas byłaby możliwość skorygowania powyższego.

Kierownik Oddziału stwierdziła, że na niektóre sprawy nie ma wpływu bowiem wzrosły
ogólnozakładowe koszty z 20 tys. zł na 96 tys. zł, wzrosły koszty administracji z 97 tys. zł na
152 tys. zł, czy też działu organizacji medycznej z 18 tys. zł na 32 tys. zł.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ w Busku - Zdroju wyjaśnił, że analiza funkcjonowania
oddziału została podzielona na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Koszty ogólnozakładowe są
przypisane proporcjonalnie do powierzchni oddziału. W obecności Kierowników analizowane są
koszty bezpośrednie, na które Oni mają wpływ.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ w Busku - Zdroju Mariusz Sobowski przekazał, że 2 bądź 3
lata temu została sporządzona przez Z-cę Dyrektora ds. Finansowych ZOZ w Busku - Zdroju
symulacja kosztów obrazująca ilość leków przypadających na oddział. Po upływie 3-4 m-cy limit
leków na rok w aptece został wykorzystany.

Wicestarosta Stanisław Klimczak podsumował w/w dyskusję i stwierdził, że aby ograniczyć koszty
funkcjonowania Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc należy jak najszybciej usprawnić system
informatyczny, tj. rozliczanie indywidualne pacjenta, dokonać zakupu sprzętu, gdyż zgodnie
z relacją Pani Kierownik w/w oddział jest najgorzej zaopatrzony, zatrudnić lekarzy, w tym lekarza
asystenta, zwiększyć kontrakt, zwiększyć obłożenie, które maleje na przestrzeni ostatnich lat.

Odnośnie kwestii obłożenia Kierownik w/w Oddziału przekazała, że Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
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jest w l00 % obłoŻony' często łoŻka są dostawiane i wypożyczane z od,działu ginekologi czno -
połoŻniczego.

Powyższe popaľł Z-caDyrektoľa ds. Lecznictwa ZoZw Busku - Zdroju.

W odpowiedzi na kolejne zapytanie Wicestarosty Kieľownik oddziału przekazała, Że proceduľy
w zakresie bezdechu sennego będą kontynuowane jeŻeli Dyrektor ZoZ w Busku - Zdroju podpisze
kontrakt w powyższym zakľesie. Proceduľa ta nie jest kontraktowana odľębnie lecz wchodrí onu
w skład procedur pulmonologicznych.

Na zakończenie dyskusji Z-ca Dyľektora ds. Lecznictwa ZoZ w Busku * Zdroju przekazał, Że nie
jest istotna liczba leczonych pacjentów lecz dobór właściwych pľocedur w ten sposób, aby uzyskać
jak największą wartość kontraktu.

Chaľakterystyka wybranych elementów oddziału GľuŹlicy i Choľób Płuc stanowi załqcznik nľ 3 ĺIo
niniejsze go proto koł u.

Ad.6
W zakresie analizy funkcjonowania oddziału Choľób Zakaźnych Staľosta Jerzy Kolarzprzekazał, Że
na w/w oddziale pľacuje 33 osoby, w tym 5 lekaľzy na 3,455 etatu' 20 pielęgniaľek na 20 etatów
i 8 pozostałych osób. Liczba pacjentów w Ż0|2 roku wynosiła 1238, zaś w 20l4 roku - 1319 osób.
Istotna kwestia to pogłębiająca się strata wynosząca w roku 20l2 minus - 93 595,55 zł, w ľoku 2013
minus _ 246 094,37 zł, w roku 20l4 minus - 366 64Ż,02 zł. Liczba leczonych, średni czas pobytu
oÍaz obłożenie pľocentowo utrzymują się na takim samym poziomie. w zwíązku z tym
Przewodniczący Zaľządu zapytał,jakie są pľopozycje Pani Kieľownik, jakie działania naleŻy podjąó,
aby ograniczyć wielkość straty, a jednocześnie zachęcić pacjentiw do leczenia w ZoZ w Busku _
Zdroju.

Kierownik oddziału Choľób Zakażnych w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju GraŻyna
Cieślik poinfoľmowała, Że w zestawieniu, któľe otľzymali Członkowie Zarządu Powiatu jest
nieścisłość bowiem strata za ubiegły ľok według wlw analizy wynosi minus _ 366 642,02 zł,
a w rzeczywistości wynosi ona ok. minus _ Ż|7 000 zł.

Z-ca Dyrektoľa ds. Finansowych ZoZ w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski wyiaśnił, Że
analiza, która została przekazana Członkom Zarządu została spoľządzona dużo wcześniej. Pani
Kieľownik posługuje się natomiast danymi wpľowadzonymi po bilansie, po przesunięciach między
oddziałami Dyrektoľa ZoZ w Busku - Zdľoju.

Kierownik oddziału Chorób Zakażnych wyjaśniła, że tendencja pogłębiającej się stľaty będzie
obecna gdyż NFZ zmniejszył ilość punktőw za procedurę. Za proceduľy, które mają zwiększoną
liczbę punktów wydłużono czas hospita|izacji, aby uzyskać, wyŻszą pľoceduľę. Następnie podała
przykład, Że za proceduľę, za ktőrą można było wcześniej uzyskać, 31 punktów, NFZ obecnie
przypisał 22 punkty. JeŻeli poprzednio uzyskiwano wymaganą |iczbę punktów po 3 dniach
hospitalizacji to teraz odbywa się to w ciągu 6 dni. Ponadto, droŻsze są ľównież pozostałe koszty
o ok. l0%tj. woda, prąd, leki' Jednocześnie Kieľownik oddziału zwróciła uwagę' żę od kilku lat
nie podwyżSzono waľtości punktu nawet o l zł.

jest W 100 % obłożony, często łóżka są dostawiane i wypozyczane z Oddziału ginekologiczno -
położniczego.

Povwższe poparł Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ W Busku - Zdroju.

W odpowiedzi na kolejne zapytanie Wicestarosty Kierownik Oddziału przekazała, że procedury
W zakresie bezdechu sennego będą kontynuowane jeżeli Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju podpisze
kontrakt W powyższym zakresie. Procedura ta nie jest kontraktowana odrębnie lecz wchodzi ona
w skład procedur pulmonologicznych.

Na zakończenie dyskusji Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ W Busku - Zdroju przekazał, że nie
jest istotna liczba leczonych pacjentów lecz dobór właściwych procedur W ten sposób, aby uzyskać
jak największą Wartość kontraktu.

Charakterystyka wybranych elementów Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.

Ad. 6
W zakresie analizy funkcjonowania Oddziału Chorób Zakaźnych Starosta Jerzy Kolarz przekazał, że
na W/W Oddziale pracuje 33 osoby, W tym 5 lekarzy na 3,455 etatu, 20 pielęgniarek na 20 etatów
i 8 pozostałych osób. Liczba pacjentów W 2012 roku wynosiła 1238, zaś W 2014 roku - 1319 osób.
Istotna kwestia to pogłębiająca się strata wynosząca W roku 2012 minus - 93 595,55 zł, W roku 2013
minus ~ 246 094,37 zł, W roku 2014 minus - 366 642,02 zł. Liczba leczonych, średni czas pobytu
oraz obłożenie procentowo utrzymują się na takim samym poziomie. W związku z tym
Przewodniczący Zarządu zapytał, jakie są propozycje Pani Kierownik, jakie działania należy podjąć,
aby ograniczyć wielkość straty, a jednocześnie zachęcić pacjentów do leczenia W ZOZ W Busku -
Zdroju.

Kierownik Oddziału Chorób Zakaźnych W Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grażyna
Cieślik poinformowała, że W zestawieniu, które otrzymali Członkowie Zarządu Powiatu jest
nieścisłość bowiem strata za ubiegły rok Według W/W analizy vvynosi minus ~ 366 642,02 zł,
a W rzeczywistości wynosi ona ok. minus - 217 000 zł.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ W Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski wyjaśnił, że
analiza, która została przekazana Członkom Zarządu została sporządzona dużo wcześniej. Pani
Kierownik posługuje się natomiast danymi wprowadzonymi po bilansie, po przesunięciach między
oddziałami Dyrektora ZOZ W Busku - Zdroju.

Kierownik Oddziału Chorób Zakaźnych vvyjaśniła, że tendencja pogłębiającej się straty będzie
obecna gdyż NFZ zmniejszył ilość punktów za procedurę. Za procedury, które mają zwiększoną
liczbę punktów vvydłużono czas hospitalizacji, aby uzyskać wyższą procedurę. Następnie podała
przykład, że za procedurę, za którą można było wcześniej uzyskać 31 punktów, NFZ obecnie
przypisał 22 punkty. Jeżeli poprzednio uzyskiwano wymaganą liczbę punktów po 3 dniach
hospitalizacji to teraz odbywa się to W ciągu 6 dni. Ponadto, droższe są również pozostałe koszty
o ok. 10 % tj. woda, prąd, leki. Jednocześnie Kierownik Oddziału zwróciła uwagę, że od kilku lat
nie podwyższono wartości punktu nawet o 1 zł. '
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Wyjaśniła, Że na oddziale Chorób Zakaźnych są hospitalizowani pacjenci z powaŻnymi objawami,
choľobami, d. sepsa, zapa|enie opon mózgowych, niewydolność wątľoby itd. Za droższą pľoceduľę
alkoholowej marskości wątľoby NFZ płaci ok.5 000 zł, a jednorazowa dawka leku, któľy należy
podać takiemu pacjentowi od l0 do14 ruzy kosztuje 2OO zł. Śľodki ujęte w pľocedurze wystarczą
zatem tylko na jedną dawkę, bowiem naleŻy uwzględnić jeszcze koszty badań, antybiotyków
i innych leków. Kierownik oddziału podkľeśliła, Że co tľzeci taki pacjent nie jest ubezpieczony.
Wobec tego w pierwszej kolejności pacjent jest leczony na koszt oddziału' a następnie po
ubezpieczeniu go pľzez gminę NFZ zwľac a ZoZ w/w śľodki finansowe' odbywa się to jednak z Ż -
miesięcznym opóŹnieniem.
Programy terapeutyczne w zakľesie Wiľusowego Zapalenia Wątľoby typu B, C są płacone przez
NFZ w l00 % lecz ľównieŻ z 3 - miesięcznym opóŹnieniem. Najpierw muSZą zostaó zabezpieczone
określone środki na rea|izację tych pľogľamów, aby je następnie odzyskać po 3 m-cach leczenia'
Jednocześnie Kierownik oddziału poinformowała, Że w ostatnim czasie zabrakło środków na leki do
programu teľapeutycznego.

W dalszej części dyskusji Kieľownik oddziału stwierdziła, że gdyby NFZ dodał chociaŻ 1 zł do
kazdego punktu wówczas oddział Choľób Zakażnych mógłby zbilansować się.
Następnie wyjaśniła, że w zakresie kadľy na oddziale Choľób Zakażnych zatrudnionych jest
3 lekarzy, w tym jeden kontynuuje specjalizację 2 stopnia. Nie ma żadnych perspektyw pozyskania
nowych lekarzy. Mimo podjętych pľób nie udało się zwiększyć kadry. Dodatkowo kadra na w/w
oddzi al e j est wspom agana pr zez 2 lekar zy emeľytów, któr zy obs adzaj ą dy Żury .

Staľosta zapytał o kwestię kosztów ogólnych, które generują również koszty na oddziale oraz braku
rozIiczaniajednostkowego każdego pacjenta. Jak Pani Kierownik oddziału ľadzi sobie z pľoblemem
wzľostu kosáów w związku z niekontrolowanym roz|iczaniem pacjentów?

Kieľownik oddziału podkľeśliła, Że na bieżąco kontroluje koszty i wie, że na pľowadzonym ptzęz
Nią oddziale są niedoszacowane pľocedury. Dodała, Że analizuje wszystkie elementy i zna swoje
koszty.

Z-ca Dyrektora ds' Finansowych ZoZ w Busku _ Zdroju Zbigniew Pietraszewski podkľeślił, że
Kieľownik oddziału Choľób ZakuŻnychjest dobrze zorientowana i posiada stosowne wyliczenia, na
bieżąco interesuje się w/w kosztami i je weryfikuje. Jednocześnie zwľócił uwagę na kwestię
funkcjonowania w/w oddziału na dwóch piętrach. Według Niego wskazane byłoby, aby oddział
funkcjonował na jednym piętrze. Byłby on wówczas obciążany mniejszymi kosztami wynikającymi
z zab ezpieczenia o ddzi ału w peľsone l, o b stawę p i e l ę gn i arską.

Kieľownik oddziału wyjaśniła, że na jednym piętrze z 17 ŁőŻkami nie ma możliwości wypľacowania
kontľaktu. Część piętľa jest zajęta pÍZeZ oddział Chorób Zakażnych. pozostała jest wolna po byłym
ZoL-u. Wyjaśniła jednocześnie, Że pacjent Z programu teľapeutycznego musi leżeó sam, nie może
przebywać, na sali z innymi pacjentami ' Ze wzg|ędu na leczenie interťeronem jest on pacjentem
Znacznego ryzyka i naleŻy go odizolować. Jednocześnie Kieľownik oddziału zaznaczyła, Że
pľogramy teľapeutyczne pľzynoszą środki finansowe więc waľto z nich korzystać.

Z-caDyrektoľa ds. Finansowych ZoZ w Busku _ Zdroju poddał pod ľozwagę kwestię właściwego
wykoľzystania pomieszczenia będącego tzw. ,magazynem'' na parteľze i dawnym gabinetem
poprzedniego oľdynatoľa.

Wyjaśniła, że na Oddziale Chorób Zakaźnych są hospitalizowani pacjenci 2 poważnymi objawami,
chorobami, tj. sepsa, zapalenie opon mózgowych, niewydolność wątroby itd. Za droższą procedurę
alkoholowej marskości wątroby NFZ płaci ok. 5 000 zł, a jednorazowa dawka leku, który należy
podać takiemu pacjentowi od 10 do14 razy kosztuje 200 zł. Środki ujęte W procedurze wystarczą
zatem tylko na jedną dawkę, bowiem należy uwzględnić jeszcze koszty badań, antybiotyków
i innych leków. Kierownik Oddziału podkreśliła, że co trzeci taki pacjent nie jest ubezpieczony.
Wobec tego W pierwszej kolejności pacjent jest leczony na koszt Oddziału, a następnie po
ubezpieczeniu go przez gminę NFZ zwraca ZOZ W/W środki finansowe. Odbywa się to jednak z 2 -
miesięcznym opóźnieniem. .
Programy terapeutyczne W zakresie Wirusowego Zapalenia Wątroby typu B, C są płacone przez
NFZ w 100 % lecz również z 3 - miesięcznym opóźnieniem. Najpierw muszą zostać zabezpieczone
określone środki na realizację tych programów, aby je następnie odzyskać po 3 m-each leczenia.
Jednocześnie Kierownik Oddziału poinformowała, że W ostatnim czasie zabrakło środków na leki do
programu terapeutycznego.

W dalszej części dyskusji Kierownik Oddziału stwierdziła, że gdyby NFZ dodał chociaż 1 zł do
każdego punktu wówczas Oddział Chorób Zakaźnych mógłby zbilansować się.
Następnie wyjaśniła, że W zakresie kadry na Oddziale Chorób Zakaźnych zatrudnionych jest
3 lekarzy, W tym jeden kontynuuje specjalizację 2 stopnia. Nie ma żadnych perspektyw pozyskania
nowych lekarzy. Mimo podjętych prób nie udało się zwiększyć kadry. Dodatkowo kadra na W/W
oddziale jest wspomagana przez 2 lekarzy emerytów, którzy obsadzają dyżury.

Starosta zapytał o kwestię kosztów ogólnych, które generują równiez koszty na Oddziale oraz braku
rozliczania jednostkowego każdego pacjenta. Jak Pani Kierownik Oddziału radzi sobie z problemem
Wzrostu kosztów W związku z niekontrolowanym rozliczaniem pacjentów?

Kierownik Oddziału podkreśliła, że na bieżąco kontroluje koszty i Wie, że na prowadzonym przez
Nią Oddziale są niedoszacowane procedury. Dodała, że analizuje wszystkie elementy i zna swoje
koszty. '

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ W Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski podkreślił, że
Kierownik Oddziału Chorób Zakaźnych jest dobrze zorientowana i posiada stosowne wyliczenia, na
bieżąco interesuje się W/W kosztami i je weryfikuje. Jednocześnie zwrócił uwagę na kwestię
funkcjonowania w/W oddziału na dwóch piętrach. Według Niego wskazane byłoby, aby Oddział
funkcjonował na jednym piętrze. Byłby on wówczas obciążany mniejszymi kosztami wynikającymi
z zabezpieczenia oddziału W personel, obstawę pielęgniarską.

Kierownik Oddziału wyj aśniła, że na jednym piętrze z 17 łóżkami nie ma możliwości wypracowania
kontraktu. Część piętra jest zajęta przez Oddział Chorób Zakaźnych, pozostała jest wolna po byłym
ZOL-u. Wyjaśniła jednocześnie, że pacjent z programu terapeutycznego musi leżeć sam, nie może
przebywać na sali z innymi pacjentami. Ze względu na leczenie interferonem jest on pacjentem
znacznego ryzyka i należy go odizolować. Jednocześnie Kierownik Oddziału zaznaczyła, że
programy terapeutyczne przynoszą środki finansowe więc warto z nich korzystać.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ W Busku - Zdroju poddał pod rozwagę kwestię właściwego
wykorzystania pomieszczenia będącego tzw. „magazynem” na parterze i dawnym gabinetem
poprzedniego ordynatora.
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Starosta zaapelował do Pani Kierownik o podjęcie działan w celu pozyskania nowej kadry na
oddzi ał Chorób Zakażny ch.

odnosząc się do powyższego zagadnienia Kieľownik oddziału przyznała, że mimo podjętych pľób
nie udało się Jej namówić więcej lekarzy do podjęcia pracy w ZoZ w Busku - Zdroju. Powyższe
uzasadniła tym, Że pozostałe ośrodki oferują korzystniejszą stawkę wynagľodzenia.

Charakteľystyka wybranych elementów oddziału Chorób Zakażnych stanowi załqcznik nr 4 do
niniejsze go proto kołu.

Ad. 7,8
W dalszej części posiedzenia przystąpiono do analizy funkcjonowania oddziału Chirurgii Uľazowo
_ oľtopedycznej.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, Że oddział Chiruľgii Uľazowo
ortopedycznej dysponuje na1wyŻszym kontľaktem spośród wszystkich oddziałów w ZoZ
w Busku ' Zdroju' W oddziale zatľudnione są 44 osoby' w tym: 9 |ekarzy (8,92 etatu),
26 pielęgniarek (Ż6 etatów) oraz 9 pozostałych osób (9 etatów). Liczba pacjentów wynosiła 2 160
w 2012 roku, 2 233 w 20l3 ľoku, Ż212 w Ż0l4 roku. Faktyczna wartość wykonanego kontľaktu
z uwzględnieniem nadwykonań wynosiła 8 375 t70,96 zł w Ż012 roku, 8 758 337,12 zł w 2Ol3
ľoku, 8 707 0|9,49 złw 2014 ľoku. Przewodniczący Zarządu stwierdził, ŻeZaľząd Powiatu niepokoi
to, co się stało na w/w oddziale w ostatnim ľoku. Następnie Pľzewodniczący Zarządu pľzedstawił
dane dotyczące wysokości kosztów i przychodów w latach 20lŻ _ z}l4. RőŻnica pomiędzy
pľzychodami a kosztami wynosiła 457 084,06 zł w 2012 ľoku, 139 l5l ,9O zŁ w 2013 roku,
_ l 005 567,89 zł w Ż0l4 ľoku. Pľzewodniczący Zarządu zapytał Kierownika oddziału Chirurgii
Uľazowo ortopedycznej o propozycje działan. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz
poinfoľmował, Że Zarząd Powiatu tozważajak Szpital będzie dalej funkcjonował. Pod uwagę bľana
jest ľównież kwestia odpowiedzialności Zarządu i Rady Powiatu. Pľzewodniczący Zarządu
pľzypomniał,Że Rada Powiatu pokryła stratę za rok 2013 w wysokości ok. 300000 zł, natomiast
strataza rok 2014 stanowi kwotę prawie l500000 zł.Zarząd i Rada Powiatu mogą stanąó pľzed
dylematem, czy pokryó stľatę z budzetu Powiatu. W pľzypadku braku możliwości
wygospodarowania w/w śľodków w budżecie Powiatu, zajdzie koniecznośi, pľzekształcenia Szpitala
w spółkę prawa handlowego. Przewodniczący Zarządu popľosił Kierownika oddziału Chiruľgii
Urazowo _ oľtopedycznej o przedstawienie propozycji działań, podpowiedzi' wskazanie na co
na|eży zwľócii uwagę' aby baľdziej panowai nad kosztami oraz omówienie wszystkich aspektów,
któľe dopľowadziłyby do zbilansowania się oddziału.

Charakterystyka wybranych elementów oddziału Chirurgii Uľazowo _ ortopedycznej stanowi
załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Kieľownik oddziału Chirurgii Urazowo oľtopedycznej Aľtuľ Bałdyga poinformował,
że aktualnie w oddziale zatrudnionych jest 6 lekarzy w ľamach etatu oľaz 3 lekarzy ľezydentów.
Koszty wynagrodzenia lekaľzy rezydentów są finansowane pÍzez Ministerstwo Zdtowia. Po
zakonczęniu przez nich ľezydentury, ttzęba będzie ich zatrudnić i ilw koszty będzie musiał
pokrywać ZoZ' Kontynuując Kieľownik oddziału Chiruľgii Uľazowo oľtopedycznej
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Starosta zaapelował do Pani Kierownik o podjęcie działań W celu pozyskania nowej kadry na
Oddział Chorób Zakaźnych.

Odnosząc się do powyższego zagadnienia Kierownik Oddziału przyznała, że mimo podjętych prób
nie udało się Jej namówić więcej lekarzy do podjęcia pracy W ZOZ W Busku - Zdroju. Powyższe
uzasadniła tym, że pozostałe ośrodki oferują korzystniej szą stawkę Wynagrodzenia.

Charakterystyka wybranych elementów Oddziału Chorób Zakaźnych stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.

Ad. 7, 8
W dalszej części posiedzenia przystąpiono do analizy funkcjonowania Oddziału Chirurgii Urazowo
- Ortopedycznej.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że Oddział Chirurgii Urazowo -
Ortopedycznej dysponuje najwyższym kontraktem spośród wszystkich oddziałów W ZOZ
W Busku - Zdroju. W Oddziale zatrudnione są 44 osoby, W tym: 9 lekarzy (8,92 etatu),
26 pielęgniarek (26 etatów) oraz 9 pozostałych osób (9 etatów). Liczba pacjentów wynosiła 2 160
W 2012 roku, 2 233 W 2013 roku, 2 212 W 2014 roku. Faktyczna wartość wykonanego kontraktu
z uwzględnieniem nadwykonań wynosiła 8 375 170,96 zł W 2012 roku, 8 758 337,12 zł W 2013
roku, 8 707 019,49 zł W 2014 roku. Przewodniczący Zarządu stwierdził, że Zarząd Powiatu niepokoi
to, co się stało na W/W Oddziale W ostatnim roku. Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił
dane dotyczące wysokości kosztów i przychodów W latach 2012 - 2014. Różnica pomiędzy
przychodami a kosztami wynosiła 457 084,06 zł W 2012 roku, 139151,90 zł W 2013 roku,
- 1 005 567,89 zł W 2014 roku. Przewodniczący Zarządu zapytał Kierownika Oddziału Chirurgii
Urazowo - Ortopedycznej o propozycje działań. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz
poinformował, że Zarząd Powiatu rozważa jak Szpital będzie dalej funkcjonował. Pod uwagę brana
jest również kwestia odpowiedzialności Zarządu i Rady Powiatu. Przewodniczący Zarządu
przypomniał, że Rada Powiatu pokryła stratę za rok 2013 W wysokości ok. 300 000 zł, natomiast
strata za rok 2014 stanowi kwotę prawie 1 500 O00 zł. Zarząd i Rada Powiatu mogą stanąć przed
dylematem, czy pokryć stratę z budżetu Powiatu. W przypadku braku możliwości
wygospodarowania W/W środków W budżecie Powiatu, zajdzie konieczność przekształcenia Szpitala
W spółkę prawa handlowego. Przewodniczący Zarządu poprosił Kierownika Oddziału Chirurgii
Urazowo - Ortopedycznej o przedstawienie propozycji działań, podpowiedzi, wskazanie na co
należy zwrócić uwagę, aby bardziej panować nad kosztami oraz omówienie wszystkich aspektów,
które doprowadziłyby do zbilansowania się Oddziału.

Charakterystyka wybranych elementów Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Artur Bałdyga poinformował,
że aktualnie W Oddziale zatrudnionych jest 6 lekarzy W ramach etatu oraz 3 lekarzy rezydentów.
Koszty wynagrodzenia lekarzy rezydentów są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Po
zakończeniu przez nich rezydentury, trzeba będzie ich zatrudnić i W/W koszty będzie musiał
pokrywać ZOZ. Kontynuując Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
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poinformował, Że od roku 2007 obserwuje się wzľost liczby pacjentów z l 8O3 na 2 550. Kieľownik
oddziału Chiľuľgii Urazowo - oľtopedycznej stwierdził, Że społeczeństwo staľzeje się, zyje dłuŻej,
urazowość wzľasta. Uľazowość na terenie Powiatu jest ogromna. Wzrasta ilość wykonywanych
zabiegów operacyjnych. w 2007 ľoku wykonano 1 274 zabiegi opeľacyjne, w 2O|4 roku
pľzeprowadzono 1630 zabiegów operacyjnych. Nie są to zabiegi dľobne typu np. załoŻenie
wyciągu' któľe inne Szpitale zaliczajądo zabiegów opeľacyjnych a na oddziale Chiruľgii Urazowo -
oľtopedycznej ZoZ w Busku _ Zdľoju wykonywane są na sali zabiegowej' Na oddział Chirurgii
Uľazowo - ortopedycznej ZoZ w Busku _ Zdroju tľafiają pacjenci z urazami, które są bardzo
trudne do zoperowania w związku z czym wymagają oni standardu najwyższego zaopatrzenia.
Zastosowanie niskiej klasy zespolenia może doprowadzić, do jego wyłamania i spowodować
konieczność ponownej opeľacji. Na oddział tľafiają również pacjenci w wieku podeszłym ze
złamaniami biodeľ, podudzi, pľzedľamion, którzy dodatkowo cierpią na niewydolność krążeniowo -
oddechową. Wiw pacjenci pľzebywają na oddziale dłuŻej, ponieważ wymagają |eczenia zarówno
przedjak i po wykonaniu zabiegu _ występują problemy ze znieczu|eniem ich do zabiegu, a po jego
pľzepľowadzeniu są niewydolni i nie mogą zostaó wypisani ze Szpitala. Koszt osobodnia
to 623 zł. Jeżeli na oddział tľaÍia pacjent wydolny kľążeniowo, oddechowo moŻe zostaó
Zoperowany po 2lub 3 dniach od pľzyjęcia a po 5 dniach jest wypisywany Ze Szpitala. Kontynuując
Kierownik oddziału Chirurgii Urazowo _ oľtopedycznej wskazał na koniecznośó wprowadzenia
zmian systemowych. Stwierdził, Że powyŻszą kwestię naleŻy poruszyć na Konwentach Staľostów.
Kierownik oddziału Chirurgii Uľazowo oľtopedycznej poinfoľmował, Że pľocedury są
niedoszacowane. Wycena za l punkt jest na tym samym poziomie od 2009 ľoku. Następnie wskazał
na wzľost kosztów zakupu. od 2010 roku wzrasta cena stali. W związku ztym ceny wszystkich
zespoleń, które są wykonywane ze stali wzrosły co najmniej o 50oÁ.'Wszystkie firmy od któľych
ZoZ kupuje zespolenia podniosły ceny. Zespolenie, które kosztowało 35O zł obecnie kosztuje
960 zł. Kieľownik oddziału Chiruľgii Urazowo _ oľtopedycznej poinfoľmował, Że od Niego
wymaga się' aby zastosował takie zespolenie jakiego wymaga złamanie. Stwierdził, że musi
zachować, standard i zespolenie musi być bezpieczne. Kierownik oddziału Chirurgii Urazowo _
ortopedycznej zaznaczył,Że na oddziale zmniejszono ilośó stosowanych antybiotyków, informując
jednocześnie o obowiązującym standardzie postępowania, tj. kaŻdy zabieg musi być
przeprowadzany w osłonie antybiotykowej. Wskazał takŻę na wzrost cen leków. Zwrőcił uwagę
na konieczność podejmowania działan, które dopľowadzą do przetaryfikowania proceduľ przez
konsultantów kľajowych. Kieľownik oddziału Chiruľgii Urazowo _ oľtopedycznej stwierdził, Że
na|eŻy wpłynąó na NFZ aby wzrosła wycena za l punkt. Kontynuując Kieľownik oddziału Chiľuľgii
Uľazowo ortopedycznej poinformował, Że Szpital ,,Górka'' w Busku - Zdroju, Szpital
w Jędľzejowie posiadają oddziały ortopedyczno _ urazowe' ale.nie zaopatrują uľazów, wykonują
jedynie zabiegi planowe' Do ZoZ w Busku _ Zdroju trafiają pacjenci po wypadkach zurazami
wielonaľządowymi i wielomiejscowymi, nie ma gdzie ich odesłać. Nalezy spowodowaó' aby inne
Szpitale ľównież pełniły dyżut ostľy i pľzyjmowały takich pacjentów Trzeba wpłynąć na Dyľekcję
Szpitala 

',Góľka'' w Busku _ Zdroju i Szpitala w Jędľzejowie aby zaopatrywano tam urazy, gdyŻ
obecnie wykonywane są tylko planowe zabiegi. Następnie Kieľownik oddziału Chiľurgii Uľazowo _
oľtopedycznej wskazał na wysokie koszty utrzymania Bloku opeľacyjnego. Powyższe koszty
powinno się ľozdzielić na 3 oddziały: oddział Chiruľgii Uľazowo _ oľtopedycznej, oddział
Chirurgiczny ogólny i oddział Ginekologiczno _ PołoŻniczy. Wiw kosztami naleŻy obciąŻyć,
povłyŻsze oddziały po l/3 kaŻdy. obecnie koszty są pľzypisane do oddziału Chiruľgii Uľazowo _
oľtopedycznej. Kierownik oddziału Chirurgii Urazowo ortopedycznej podkeślił,
iz oddziały chirurgiczne ťunkcjonujące w okolicy - w Pińczowie, Chmielniku i Jędrzejowie muszą
pľzejąĆ, część, prostych urazów. Prosty uraz, gdzie na wykonanym zdjęciu RTG nie ma kostnych
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poinformował, że od roku 2007 obserwuje się Wzrost liczby pacjentów z 1 803 na 2 550. Kierownik
Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej stwierdził, że społeczeństwo starzeje się, żyje dłużej,
urazowość wzrasta. Urazowość na terenie Powiatu jest ogromna. Wzrasta ilość wykonywanych
zabiegów operacyjnych. W 2007 roku wykonano 1 274 zabiegi operacyjne, W 2014 roku
przeprowadzono 1630 zabiegów operacyjnych. Nie są to zabiegi drobne typu np. założenie
wyciągu, które im1e Szpitale zaliczają do zabiegów operacyjnych a na Oddziale Chirurgii Urazowo -
Ortopedycznej ZOZ W Busku - Zdroju Wykonywane są na sali zabiegowej. Na Oddział Chirurgii
Urazowo - Ortopedycznej ZOZ W Busku - Zdroju trafiają pacjenci z urazami, które są bardzo
trudne do zoperowania W związku z czym wymagają oni standardu najwyższego zaopatrzenia.
Zastosowanie niskiej klasy zespolenia może doprowadzić do jego wyłamania i spowodować
konieczność ponownej operacji. Na Oddział trafiają równiez pacjenci W Wieku podeszłym ze
złamaniami bioder, podudzi, przedramion, którzy dodatkowo cierpią na niewydolność krążeniowo -
oddechową. W/W pacjenci przebywają na Oddziale dłużej, ponieważ wymagają leczenia zarówno
przed jak i po wykonaniu zabiegu - Występują problemy ze zniecżuleniem ich do zabiegu, a po jego
przeprowadzeniu są niewydolni i nie mogą zostać wypisani ze Szpitala. Koszt osobodnia
to 623 zł. Jeżeli na Oddział trafia pacjent Wydolny krążeniowo, oddechowo może zostać
zoperowany po 2 lub 3 dniach od przyjęcia a po 5 dniach jest wypisywany ze Szpitala. Kontynuując
Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej wskazał na konieczność wprowadzenia
zmian systemowych. Stwierdził, że powyższą kwestię należy poruszyć na Konwentach Starostów.
Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej poinformował, że procedury są
niedoszacowane. Wycena za 1 punkt jest na tym samym poziomie od 2009 roku. Następnie Wskazał
na Wzrost kosztów zakupu. Od 2010 roku Wzrasta cena stali. W związku z tym ceny wszystkich
zespoleń, które są wykonywane ze stali wzrosły co najmniej o 50%. Wszystkie firmy od których
ZOZ kupuje zespolenia podniosły ceny. Zespolenie, które kosztowało 350 zł obecnie kosztuje
960 zł. Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej poinformował, że od Niego
wymaga się, aby zastosował takie zespolenie jakiego Wymaga złamanie. Stwierdził, że musi
zachować standard i zespolenie musi być bezpieczne. Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo ~
Ortopedycznej zaznaczył, że na Oddziale zmniej szono ilość stosowanych antybiotyków, informując
jednocześnie o obowiązującym standardzie postępowania, tj. każdy zabieg musi być
przeprowadzany W osłonie antybiotykowej. Wskazał także na wzrost cen leków. Zwrócił uwagę
na konieczność podejmowania działań, które doprowadzą do przetaryfikowania procedur przez
konsultantów krajowych. Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej stwierdził, że
należy wpłynąć na NFZ aby wzrosła Wycena za 1 punkt. Kontynuując Kierownik Oddziału Chirurgii
Urazowo ~ Ortopedycznej poinformował, że Szpital „Górka” W Busku - Zdroju, Szpital
W Jędrzejowie posiadają oddziały ortopedyczno - urazowe, ale'nie zaopatrują urazów, wykonują
jedynie zabiegi planowe. Do ZOZ W Busku - Zdroju trafiają pacjenci po wypadkach z urazami
wielonarządowymi i wielomiejscowymi, nie ma gdzie ich odesłać. Należy spowodować, aby inne
Szpitale również pełniły dyżur ostry i przyjmowały takich pacjentów. Trzeba wpłynąć na Dyrekcję
Szpitala „Górka” W Busku - Zdroju i Szpitala W Jędrzejowie aby zaopatrywano tam urazy, gdyż
obecnie wykonywane są tylko planowe zabiegi. Następnie Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo -
Ortopedycznej wskazał na wysokie koszty utrzymania Bloku Operacyjnego. Powyższe koszty
powinno się rozdzielić na 3 Oddziały: Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Oddział
Chirurgiczny Ogólny i Oddział Ginekologiczno - Położniczy. W/W kosztami należy obciążyć
powyższe Oddziały po 1/3 każdy. Obecnie koszty są przypisane do Oddziału Chirurgii Urazowo -
Ortopedycznej. Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej podkreślił,
iż oddziały chirurgiczne funkcjonujące W okolicy - W Pińczowie, Chmielniku i Jędrzejowie muszą
przejąć część prostych urazów. Prosty uraz, gdzie na wykonanym zdjęciu RTG nie ma kostnych
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Zmian uľazowych, azyli złamania, powinien być, zaopatrzony w w/w Szpitalach a następnie może
być leczony w Poradni' Na chwilę obecną pacjenci z takimi urazami odsyłani są na ortopedię.

Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinfoľmował o pojawiającej się perspektywie
utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego w ZoZ w Busku _ Zdrojl. Wicepľzewodniczący
Zarządu zapytał czy istnienie SoR w ZoZ w Busku - Zdrojujest zasadne.

Kierownik oddziału Chiruľgii Urazowo _ ortopedycznej odpowiedział, Że jeŻe|i znajdą się osoby
chętne do pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym to jego utworzenie jest ze wszech miaľ zasadne.
Kieľownik oddziału Anestezjologii i Intensywnej Teľapii dodał, że powinien funkcjonowaó SoR,
któľy będzie faktycznie zaopatrywał od początku do końca pacjenta.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zapytał czy Szpital nie otrzymuje pełnej (l00%) zapłaty
w przypadku realizowania proceduľ ľatujących Życie.

Kieľownik oddziału Chiruľgii Urazowo _ ortopedycznej wyjaśnił, że obecnie Szpital występuje
o indywidualne pokľycie kosztów leczenia takich pacjentów. Następnie Kierownik oddziału
Chiľuľgii Uľazowo - oľtopedycznej poinfoľmował o pľzypadkach dotyczących chorych, którzy
powinni być wypisani do domu, ale nie są odbieľani przez swoje rodziny. Chodzi zwłaszczao osoby
staľsze po wykonanych zabiegach operacyjnych' Powyższe powoduje dodatkowe koszty. Kieľownik
oddziału Chiľurgii Urazowo _ ortopedycznej nadmienił, Że oddział jest w kontakcie z DPS
w Kuľozwękach oraz Zakładamí opiekuńczo _ Leczniczymi i ľodzinom tych pacjentów sugeruje się
pľzeniesienie choľych do ZoL-u.

Kieľownik oddziału Chirurgii Uľazowo _ ortopedycznej dodał, Że przyczvną ostatniego wyniku
finansowego oddziału był ľównieŻ brak sekretaľki przez okľes dwóch miesięcy i nieľozliczone
w związku z tym procedury'

Z-ca Dyľektora ZoZ ds. Finansowych w Busku _ Zdroju dodał, że powyższe spowodowane jest
takŻe zmianą w sposobie przypisywania kosztów Bloku opeľacyjnego. W tej chwili kosztami Bloku
operacyjnego nie jest obciążany oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii a oddział
Chiruľgiczny i oddział Chiruľgii Urazowo - oľtopedycznej.

Kierownik oddziału Chirurgii Uľazowo _ ortopedycznej poinformował, Że z ana|izy danych od
roku 2007 wynika, Że najniŻszy poziom operatywy na oddziale odnotowano w 20l0 ľoku. W 20l4
roku opeľatywa na oddziale wynosiła 73%.

Kierownik oddziału Chirurgii Uľazowo ortopedycznej' nadmienił takŻe, że zgodnie
z ľegulacjami NFZ procedury nagłe mogą być rozliczane tylko w przypadku urazów kończyn
dolnych i kľęgosłupa. Bľak jest możliwości rozliczenia uľazów kończyn górnych jako nagłe'

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, Że przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu
przez Kierownika oddziału Chiľurgii Urazowo _ oľtopedycznej wnioski będą przez Zarząd'
analizowane i przedstawiane na Konwentach Starostów oraz za pośrednictwem przedstawicieli
w Radzie NFZ. Staľostowie niejednokrotnie odbywali spotkania zPanią Dyrektor Świętokľzyskiego
oddziału Wojewódzkiego NFZ. Rozmowy nie przyniosły oczekiwanych efektów. Przewodnicząóy
Zarządu dodał, ze obecnie prowadzone są rozmo.vqy Z przedstawicielami Szpitali w Pińczowie

1.2

zmian urazowych, czyli złamania, powinien być zaopatrzony W w/w Szpitalach a następnie może
być leczony w Poradni. Na chwilę obecną pacjenci z takimi urazami odsyłani są na ortopedię.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował o pojawiającej się perspektywie
utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego w ZOZ w Busku - Zdroju. Wiceprzewodniczący
Zarządu zapytał czy istnienie SOR w ZOZ w Busku - Zdroju jest zasadne.

Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej odpowiedział, że jeżeli znajdą się osoby
chętne do pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym to jego utworzenie jest ze wszech miar zasadne.
Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dodał, że powinien funkcjonować SOR,
który będzie faktycznie zaopatrywał od początku do końca pacjenta.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zapytał czy Szpital nie otrzymuje pełnej (100%) zapłaty
w przypadku realizowania procedur ratuj ących życie.

Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej wyjaśnił, że obecnie Szpital występuje
o indywidualne pokrycie kosztów leczenia takich pacjentów. Następnie Kierownik Oddziału
Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej poinformował o przypadkach dotyczących chorych, którzy
powinni być wypisani do domu, ale nie są odbierani przez swoje rodziny. Chodzi zwłaszcza o osoby
starsze po wykonanych zabiegach operacyjnych. Powyższe powoduje dodatkowe koszty. Kierownik
Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej nadmienił, że Oddział jest w kontakcie z DPS
w Kurozwękach oraz Zakładami Opiekuńczo - Leczniczymi i rodzinom tych pacjentów sugeruje się
przeniesienie chorych do ZOL-u.

Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dodał, że przyczyną ostatniego wyniku
finansowego Oddziału był również brak sekretarki przez okres dwóch miesięcy i nierozliczone
w związku z tym procedury.

Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Finansowych w Busku - Zdroju dodał, że powyższe spowodowane jest
także zmianą w sposobie przypisywania kosztów Bloku Operacyjnego. W tej chwili kosztami Bloku
Operacyjnego nie jest obciążany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii a Oddział
Chirurgiczny i Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej.

Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej poinformował, że z analizy danych od
roku 2007 wynika, że najniższy poziom operatywy na Oddziale odnotowano w 2010 roku. W 2014
roku operatywa na Oddziale wynosiła 73%.

Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej nadmienił także, że zgodnie
z regulacjami NFZ procedury nagłe mogą być rozliczane tylko w przypadku urazów kończyn
dolnych i kręgosłupa. Brak jest możliwości rozliczenia urazów kończyn górnych jako nagłe.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu
przez Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej wnioski będą przez Zarząd
analizowane i przedstawiane na Konwentach Starostów oraz za pośrednictwem przedstawicieli
w Radzie NFZ. Starostowie niejednokrotnie odbywali spotkania z Panią Dyrektor Świętokrzyskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Rozmowy nie przyniosły oczekiwanych efektów. Przewodniczący
Zarządu dodał, że obecnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielami Szpitali w Pińczowie
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i Kazimierzy w celu podjęcia wspólnych działan, któľe zľedukują koszty.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu.Ierzy Ko\arz popľosił Kierownika oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii o wskazanie propozycji działań na kierowanym pÍZęz Niego
oddziale w celu ograniczenia kosztów

Kieľownik oddziału Anestezjologii i Intensywnej Teľapii Piotr Szczeľba odniósł się do danych
zawartych w przedłożonej na dzisiejsze posiedzenie chaľakterystyce wybranych elementów
oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do
niniejszego protokołu. W/w charakteľystyka przedstawia, Że w oddziale zatrudnione są 32 osoby,
w tym: l0 lekaľzy' l9 pielęgniarek i 3 pozostałe osoby. Kieľownik w/w oddziału poinformował, Że
rozpatrywany jest oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii a przedstawiona jest waľtośi
kontľaktu tylko z Intensywnej Terapii' Nie ujęto natomiast % kontľaktu, który uzyskiwany jest
z innej pracy' czyli z pracy na Bloku operacyjnym. Dochód z tego týułu nie został doliczony'
Policzono natomiast koszty' Kontynuując Kierownik oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
poinfoľmował, że do pracy codziennie pľzychodzi 4 anestezjologów (na Intensywnej Terapii, której
dochód został przedstawiony w powyższym zestawieniu pľacuje tylko l, natomiast
3 anestezjologów pľacuje na Bloku opeľacyjnym, którego dochodu nie ujęto). Ponadto codziennie
4-5 pielęgniarek pracuje na Bloku operacyjnym oraz 4 pielęgniaľki na Intensywnej Terapii'
Pľacownicy księgowości Iiczą koszty 9 pielęgniaľek a na dochód pľacują tylko 4. Kieľownik
oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nadmienił, Że po inteľwencjach u Dyrekcji ZoZ
powyższe uległo zmianie i od m-ca stycznia Ż0|5 ľoku zaczęto to liczyi, prawidłowo.
W związku z tym koszty płacowe zmniejszyły się o l09 000 zł (m-c styczeń w stosunku do m-ca
grudnia). Proceduľy anestezjologiczne są włączone w proceduľy chiľurgiczne i nie są odľębnie
płacone. Nie wiadomo ľównieŻ jak są one przez Fundusz wyceniane. Wykonanie znieczulenia NFZ
powinien tľaktować jako pľocedurę i pľzypisać do niej konkľetną ilość punktów. Pľacownicy
oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonują usługi na korzyść innych oddziałów.
Uczestnicząw zabiegach kardioweľsji na oddziale Choľób Wewnętrznych, biorą udział w zabiegach
abrazji i cesaľskiego cięcia na oddziale Ginekologiczno - PołoŻniczym, wykonują wkłucia
dializacyjne na Stacji Dializ oraz wkłucia centralne. Ta praca nie jest w ogóle liczonapľzezNFZ.

Z'ca Dyrektora ZoZ ds. Finansowych w Busku _ Zdroju Zbigniew Pietľaszewski wyjaśnił, że
powyŻsze nie jest liczone jest pľzez NFZ, natomiast w ZoZ w Busku - Zdrojujest traktowane jako
sprzedaŻ wewnętľzna. Sprzedaż wewnętrzna jest wyceniana na potrzeby zakładu i roz|iczana
międzyoddziałowo' Z-ca Dyrektora ZoZ ds. Finansowych w Busku _ Zdroju dodał, że jest to
wewnętrzne rozliczenie, któľego nigdzie się nie wykazuje'

Kieľownik oddziału Anestezjologii i Intensywnej Teľapii poinformował, Że zwiększyła się liczba
łózek na oddziale, zakupiony został nowy spľzęt. Dwa lata temu amortyzacja wynosiła 2 0OO Zł,
natomiast obecnie wynosi ona 20 000 zł, co ľocznie daje kwotę ponad 200 000 zł. Następnie
Kierownik oddziału Anestezjologii i Intensywnej Teľapii odniósł się do kwestii antybiotyków.
Poinfoľmował, Że liczba pacjentów zwiększyła się dwa Íazy a w roku Ż0l4 naulet trzy razy. Koszty
antybiotyków w 20l3 roku wynosiły 63 000 zł, w ľoku 2014 wzrosły jedynie o l3 000 zł a powinny
wzľosnąć o 50%o'

Przewodniczący Zarządu nadmienił, Że poľównując dane z roku 2013 i 2014 zauwaŻa się wzľost
liczby pacjentów z29 do l03.

13

i Kazimierzy w celu podjęcia wspólnych działań, które zredukują koszty.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poprosił Kierownika Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii o wskazanie propozycji działań na kierowanym przez Niego
Oddziale w celu ograniczenia kosztów.

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Piotr Szczerba odniósł się do danych
zawartych w przedłożonej na dzisiejsze posiedzenie charakterystyce wybranych elementów
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu. W/w charakterystyka przedstawia, że w Oddziale zatrudnione są 32 osoby,
w tym: l0 lekarzy, 19 pielęgniarek i 3 pozostałe osoby. Kierownik w/W Oddziału poinfonnował, że
rozpatrywany jest Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii a przedstawiona jest wartość
kontraktu tylko z Intensywnej Terapii. Nie ujęto natomiast % kontraktu, który uzyskiwany jest
z innej pracy, czyli z pracy na Bloku Operacyjnym. Dochód z tego tytułu nie został doliczony.
Policzono natomiast koszty. Kontynuując Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
poinformował, że do pracy codziennie przychodzi 4 anestezjologów (na Intensywnej Terapii, której
dochód został przedstawiony w powyższym zestawieniu pracuje tylko 1, natomiast
3 anestezjologów pracuje na Bloku Operacyjnym, którego dochodu nie ujęto). Ponadto codziennie
4-5 pielęgniarek pracuje na Bloku Operacyjnym oraz 4 pielęgniarki na Intensywnej Terapii.
Pracownicy księgowości liczą koszty 9 pielęgniarek a na dochód pracują tylko 4. Kierownik
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nadmienił, że po interwencjach u Dyrekcji ZOZ
powyższe uległo zmianie i od m-ca stycznia 2015 roku zaczęto to liczyć prawidłowo.
W związku z tym koszty płacowe zmniejszyły się o 109 000 zł (m-c styczeń w stosunku do m-ca
grudnia). Procedury anestezjologiczne są włączone w procedury chirurgiczne i nie są odrębnie
płacone. Nie wiadomo również jak są one przez Fundusz wyceniane. Wykonanie znieczulenia NFZ
powinien traktować jako procedurę i przypisać do niej konkretną ilość punktów. Pracownicy
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonują usługi na korzyść innych Oddziałów.
Uczestniczą W zabiegach kardiowersji na Oddziale Chorób Wewnętrznych, biorą udział w zabiegach
abrazji i cesarskiego cięcia na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym, wykonują wkłucia
dializacyjne na Stacji Dializ oraz wkłucia centralne. Ta praca nie jest w ogóle liczona przez NFZ.

Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Finansowych w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski wyjaśnił, że
powyższe nie jest liczone jest przez NFZ, natomiast w ZOZ W Busku - Zdroju jest traktowane jako
sprzedaż wewnętrzna. Sprzedaż wewnętrzna jest wyceniana na potrzeby zakładu i rozliczana
międzyoddziałowo. Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Finansowych w Busku - Zdroju dodał, że jest to
wewnętrzne rozliczenie, którego nigdzie się nie vvykazuje.

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii poinformował, że zwiększyła się liczba
łóżek na Oddziale, zakupiony został nowy sprzęt. Dwa lata temu amortyzacja wynosiła 2 000 zł,
natomiast obecnie wynosi ona 20 000 zł, co rocznie daje kwotę ponad 200 000 zł. Następnie
Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii odniósł się do kwestii antybiotyków.
Poinformował, że liczba pacjentów zwiększyła się dwa razy a w roku 2014 nawet trzy razy. Koszty
antybiotyków w 2013 roku wynosiły 63 000 zł, w roku 2014 wzrosły jedynie 0 13 000 zł a powimy
wzrosnąć o 50%.

Przewodniczący Zarządu nadmienił, że porównując dane z roku 2013 i 2014 zauważa się wzrost
liczby pacjentów z 29 do 103.
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Kieľownik oddziału Anestezjologii i Intensywnej Teľapii zwrőcił uwagę, iż pacjentom podaje się
duze ilości kľwi, wykonuje się hemofiltľację. Powyższe wiĄże się Ze znacznymi śľodkami
finansowymi. Dzienny koszt pobytu na oddziale pacjenta to kilka tysięcy złotych.

Kieľownik oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii poinfoľmował, że największym kosztem
są wynagrodzenia. Miesięczny kontľakt opiewa na kwotę ok. 80 000 zł a koszty płacowe stanowią
kwotę 94 000 zł' 'W związku z powyŻszym nie ma możliwości zbilansowania się. oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii ma obecnie największe nadwykonania spośród wszystkich
oddziałów Szpitala. 289 000 zł wynosi kwota nadwykonan za m-c marzec br. Pieniądze za
nadwykonania na powyższym oddziale zostaną Szpitalowi wypłacone. Kierownik oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Teľapii poinformował, ze pobyt pacjenta na pľzedmiotowym oddziale
jest ostatnią deską ľatunku w związku z czym nie widzi możliwości oszczędzania pieniędzy.

W dalszej części posiedzenia Starosta Jerzy Ko\arz zwľócił się do Członków Zarządu
o sformułowanie wniosków wynikających z dotychczas przeanalizowanych oddziałóq które
następnie zostaną przekazane Dyrektorowi ZoZ w Busku - Zdľoju'

Staľosta przekazał, Że zostanie zoľganizowane nieformalne spotkanie z udziałem Dyľektorőw ZoZ
w Busku _ Zdroju i w Pińczowie oraz Zarządami obydwóch Ppwiatów bowiem do końca m-ca
czeÍwca br. należy podjąć decyzję co do ewentualnych zmian w ZoZ, celem ogľaniczenia stľaty
w szpitalu. Kolejnym dylematem jest podjęcie decyzji w zakľesie długu szpitala tj. czy należy go
pokryć czy teŻprzekształcić szpital w spółkę pľawa handlowego.

Członek Zaľządu Powiatu Kĺzysztof Gajek zasygna\izował kwesti ę przywoŻenia do ZoZ w Busku _
Zdroju wysokokosztochłonnych pacjentów spoza naszego powiatu i ponoszenie dużych kosztów
leczenia tych pacjentőw pľzez nasz szpital.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwőżdż stwierdził, ze Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zdľoju jako
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego powinien nagłośnić pľoblem przyjmowania w/w
pacjentów ptzez nasz szpital i kwestię jednoczesnego odmawiania ich pľzyjęcia przez inne szpitale.
Według Radnego Dyrektor ZoZ w Busku _ Zdroju powinien zorganizować ogólnowojewódzką
konferencję dyrektorów szpitali na cze|ę z Wojewodą Świętokľzyskim, przedstawicielem
Ministeľstwa Zdrowia, poświęconą pľzedmiotowym zagadnieniom.

Ad.9
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskięm Komisji ochľony Zdtowia, Pomocy Społecznej
i Polityki Pľoľodzinnnej z posiedzenia Nr 5l20l5 z dnia l8 maja 20l 5 ľoku o następującej treści:
,,Członek Komisji ochĺony Zdľowia, Pomocy Społecznej i Polityki Proľodzinnej Gľzegoľz Lasak
zawnioskował o podjęcie decyzji prZęZ Zarząd Powiatu w zakľesie moŻliwości realizacji
Szpitalnego oddziału Ratunkowego przy Zespole opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju biorąc pod
uwagę konieczne zabezpieczenie w personel medyczny i finansowy udział własny, w opaľciu
o dane dotyczące funkcjonowania SoR w województwie świętokľzyskim''.

T4

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zwrócił uwagę, iz pacjentom podaje się
duże ilości krwi, wykonuje się hemofiltrację. Powyższe wiąże się ze znacznymi środkami
finansowymi. Dzienny koszt pobytu na Oddziale pacjenta to kilka tysięcy złotych.

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii poinformował, że największym kosztem
są wynagrodzenia. Miesięczny kontrakt opiewa na kwotę ok. 80 000 zł a koszty płacowe stanowią
kwotę 94000 zł. W związku z powyższym nie ma możliwości zbilansowania się. Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii ma obecnie największe nadwykonania spośród wszystkich
oddziałów Szpitala. 289000 zł wynosi kwota nadwykonań za m~c marzec br. Pieniądze za
nadwykonania na powyższym Oddziale zostaną Szpitalowi wypłacone. Kierownik Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii poinformował, że pobyt pacjenta na przedmiotowym Oddziale
jest ostatnią deską ratunku W związku z czym nie widzi możliwości oszczędzania pieniędzy.

W dalszej części posiedzenia Starosta Jerzy Kolarz zwrócił się do Członków Zarządu
o sfommłowanie wniosków wynikających z dotychczas przeanalizowanych oddziałów, które
następnie zostaną przekazane Dyrektorowi ZOZ w Busku - Zdroju.

Starosta przekazał, że zostanie zorganizowane nieformalne spotkanie 2 udziałem Dyrektorów ZOZ
w Busku - Zdroju i w Pińczowie oraz Zarządami obydwóch Powiatów, bowiem do końca m-ca
czerwca br. nalezy podjąć decyzję co do ewentualnych zmian w ZOZ, celem ograniczenia straty
w szpitalu. Kolejnym dylematem jest podjęcie decyzji w zakresie długu szpitala tj. czy należy go
pokryć czy też przekształcić szpital w spółkę prawa handlowego.

Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Gajek zasygnalizował kwestię przywożenia do ZOZ w Busku -
Zdroju wysokokosztochłonnych pacjentów spoza naszego powiatu i ponoszenie dużych kosztów
leczenia tych pacjentów przez nasz szpital.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź stwierdził, że Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju jako
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego powinien nagłośnić problem przyjmowania w/w
pacjentów przez nasz szpital i kwestię jednoczesnego odmawiania ich przyjęcia przez inne szpitale.
Według Radnego Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju powinien zorganizować ogólnowojewódzką
konferencję dyrektorów szpitali na czele z Wojewodą Świętokrzyskim, przedstawicielem
Ministerstwa Zdrowia, poświęconą przedmiotowym zagadnieniom.

Ad. 9
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Polityki Prorodzimmej z posiedzenia Nr 5/2015 z dnia 18 maja 2015 roku o następującej treści:
„Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzimej Grzegorz Lasak
zawnioskował o podjęcie decyzji przez Zarząd Powiatu w zakresie możliwości realizacji
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku ~ Zdroju biorąc pod
uwagę konieczne zabezpieczenie w personel medyczny i finansowy udział własny, w oparciu
o dane dotyczące funkcjonowania SOR w województwie świętokrzyskim”.
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Powyższy wniosek stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Starosta Jeľzy Kolaru pľzekazał, Że do końca III kwartału należy podjąć decyzję w powyższym
zakľesie. Można pozyskać dofinansowanie w wysokości 85 %o z budzetu państwa przy |5 Yo udzia|e
własnym. ogólny koszt w/w inwestycji wynosi ok. 7 mln. zł. Pľoblemem' który na|eŻy rozważyc
jest brak lekaĺzy, którzy muszą być ľównież wykwalifikowanymi specjalistami w zakľesie
medycyny ratunkowej.

Reasumując' Zarząd Powiatu postanowił, że przeanalizuje w/w wniosek na posiedzeniu Zarządu
Powiatu w obecności Dyľektora ZoZ w Busku _ Zdroju w oparciu o infoľmacje pľzedstawione
przez Wydział SoZ tut. Staľostwa Powiatowego w zakresie kosztów funkcjonowania SoR
w województwie świętokľzyskim.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 10
Naczęlnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku
- Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 4 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych
w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 20|412015.

Po ana|izie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 91/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnía 19 maja 2015 ľoku w spľawie
zatwierdzenia aneksu nľ 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdľoju na
rok szkolny 201412015 stanowi załĺ1cznÍk nr 8 do níníejslego protokołu.

Ad. 1l
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku
_ Zdľoju w spľawie zatwierdzęnia arkusza oľganizacji I Liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Busku - Zdroju na rok szkolny 2015lŻ016,

.Iednocześnie Naczęlnik Wydziału EK przedstawiła wniosek Dyrektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdľoju _ w brzmíeniu stanowiqcym załqczník nr 9 do niniejszego
protokołu, w sprawie wraŻenia zgody na kontynuację nauki w podziale na gľupy językowe 9 osób
(ľosyjski) i l0 osób (niemiecki) , a takŻe na prowadzenie zajęć, z języka angielskiego początkowego
w klasie tľzeciej _ grupa 10-osobowa (3 klasy łączone c,h,i) i gľupa l2-osobowa (3 klasy łączone
a,b,g). Zgodnie z powyŻszym wnioskiem Dyľektor I Lo w Busku _ Zdroju wnioskuje również
o wyrażenie zgody na podział w klasie pieľwszej lingwistyczno _ humanistycznej z języka obcego
na dwie l2-osobowe grupy.

PowyŻszy wniosek został zaakceptowany przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
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Powyższy wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Starosta Jerzy Kolarz przekazał, że do końca III kwartału należy podjąć decyzję W powyższym
zakresie. Można pozyskać dofinansowanie W wysokości 85 % z budżetu państwa przy 15 % udziale
własnym. Ogólny koszt W/W inwestycji wynosi ok. 7 mln. zł. Problemem, który należy rozważyć
jest brak lekarzy, którzy muszą być również wykwalifikowanymi specjalistami W zakresie
medycyny ratunkowej.

Reasumując, Zarząd Powiatu postanowił, że przeanalizuje W/W Wniosek na posiedzeniu Zarządu
Powiatu W obecności Dyrektora ZOZ W Busku - Zdroju W oparciu o informacje przedstawione
przez Wydział SOZ tut. Starostwa Powiatowego W zakresie kosztów funkcjonowania SOR
W województwie świętokrzyskim.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku
- Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych
W Busku - Zdroju na rok szkolny 2014/2015.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie. '

Uchwała Nr 91/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 19 maja 2015 roku W sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych W Busku - Zdroju na
rok szkolny 2014/2015 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku
- Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Jednocześnie Naczelnik Wydziału EK przedstawiła Wniosek Dyrektora I Liceum
Ogólnokształcącego W Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu, W sprawie wyrażenia zgody na kontynuację nauki W podziale na grupy językowe 9 osób
(rosyjski) i 10 osób (niemiecki), a także na prowadzenie zajęć z języka angielskiego początkowego
W klasie trzeciej - grupa 10-osobowa (3 klasy łączone c,h,i) i grupa 12-osobowa (3 klasy łączone
a,b,g). Zgodnie z powyższym wnioskiem Dyrektor I LO W Busku ~ Zdroju wnioskuje również
0 Wyrażenie zgody na podział W klasie pierwszej lingwistyczno - humanistycznej Z języka obcego
na dwie 12-osobowe grupy. _

Powyższy wniosek został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
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w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 9212015 Zarządu Powiatu w Busku _Zdľojuzdnia 19 maja 2015 ľoku w sprawie
zatwíęrdzenia arkusza organizacji I Liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku
_ Zdroju na rok szkolny 2015lŻ016 stanowi załqcznÍk nľ I0 do nÍnÍejszego protokołu.

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimn azja|nych Nr l im.
Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdľoju na rok szkolny Ż015lŻ016.

Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozýywnie zaopiniowana pÍZez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 93/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 19 maja 2015 ľoku w sprawie
zatwierdzenia aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l im. Mikołaja Kopeľnika
w Busku _ Zdroju na rok szkolny 201512016 stanowi załqcznik nr II do níníejszego protokołu.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aľkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych
w Busku * Zdroju na rok szkolny 2015lŻ016.

Po ana|izie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 94i2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie
zatwíerdzenia arkusza oľganizacji Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku _ Zdtoju
na ľok szkolny 20l512016 stanowi załqcznik nľ l2 do niniejszego pľotokołu,

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku

Zdroju w sprawie zatwierdzenia aľkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im' Kazimierza Wielkiego w Busku _ Zdroju na ľok szkolny Ż0|512016.

Członek Zaľządu Powiatu Robeft Gwóżdż zaapelował o tworzenie więlozawodowych 3-4
kierunkowych klas.

W dalszej części dyskusji Naczelnik Wydziału EK pľzedłożyła wniosek Dyľektora Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju _ w brzmíeniu stanowiqcym załqcznik nr 13
do niniejszego protokołu, o wyrażenie zgody na utľzymanie dotychczasowego podziału na gľupy
w zakĺesie j ęzykőw obcych w grupach międzyoddziałowych w kl; IV TA (obecny stan klasy 2l) i kl'
IV TB/G (dotyczy tylko uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa _ l7 uczniów)
do końca cyklu nauczania d. na ľok szkolny 2015120|6'
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W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 92/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 19 maja 2015 roku W sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki W Busku
- Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku _
Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.
Mikołaja Kopernika W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 93/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 19 maja 2015 roku W sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 94/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 19 maja 2015 roku W sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Infonnatycznych W Busku - Zdroju
na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku
- Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zaapelował o tworzenie Wielozawodowych 3-4
kierunkowych klas.

W dalszej części dyskusji Naczelnik Wydziału EK przedłożyła Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących W Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13
do niniejszego protokołu, o wyrażenie zgody na utrzymanie dotychczasowego podziału na grupy
W zakresie języków obcych W grupach międzyoddziałowych W kl : IV TA (obecny stan klasy 21) i kl.
IV TB/G (dotyczy tylko uczniów kształcących się W zawodzie technik budownictwa - 17 uczniów)
do końca cyklu nauczania tj. na rok szkolny 2015/2016.
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Ponadto, Dyrektor ZSTio w Busku _Zdroju wnioskuje o wyrażenie zgody na kontynuację nauki
w klasie liczącej ponizej 22 osőb do końca cyklu nauczania d' w klasie II TH (technik hotelaľstwa)
na rok szkolny 201 5l20l6, Ż016120|7, 2017 l20l8.
.Iednocześnie Dyrektor ZSTio w Busku _ Zdroju informuje, Że z uwagi na rőŻną liczbę godzin
dydaktycznych w semestľach szkolnego planu nauczaniaw klasie II A, II B, II TA, III TA, IV TA, IV
TB/G, IV TH/K, III TK, która wynika z racji kończących się przedmiotów zawodowych,
przygotowujących do jednej kwalifikacji zawodowej _ koniec I semestru, ä W dľugim semestľze
rozpoczynają się inne przedmioty, przygotowujące do następnej .kwalif,lkacji lub są kontynuowane
tylko przedmioty ogólnokształcące (w pľzypadku klas maturalnych) _ dokonano pľzydziału godzin
nauczycielom' uczącym w w/w oddziałach na dwa semestľy. Do spľaw ľozliczeniowych w roku
szkolnym Ż0|5120|6 pľzyjęto 38 tygodni zajęć, dydaktycznych, ztym, że I semestľ będzie trwał l6
tygodni, a II semestľ będzie tľwał2Ż tygodnie.
PowyŻszy wniosek stanowi załqcznik nr 14 do níniejszego protokołu.

Przedmiotowe wnioski zostały przyjęte przez Zaľząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 95/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnla 19 maja 2015 roku w sprawie
zatwierdzenia aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im.
Kazimierza Wielkiego w Busku _Züoju na rok szkolny 201512016 stanowi załqcznik nr 15 do
níniejszego protokołu

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku

Zdroju w spľawie zaÍwierdzenia aľkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno
Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 201512016'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozlywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j edno głośnie.

Uchwała Nľ 96/2015 Zaĺządu Powiatu w Busku _Zdrojuzdnia 19 maja 2015 ľoku w spľawie
zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 201512016 stanowí załqcznik nr Iő
do niniejszego pľotokołu.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień omówiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie przedłużenia powierzenia zadaÍĺ doľadcy metodycznego.

Po analizie, pov,łyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie'

Uchwała Nľ 9712015 Zarządu Powiatu w Busku _Zdrojuzdnia 19 maja 2015 ľoku w spľawie
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Ponadto, Dyrektor ZSTiO W Busku - Zdroju wnioskuje o wyrażenie zgody na kontynuację nauki
W klasie liczącej poniżej 22 osób do końca cyklu nauczania tj. W klasie II TH (technik hotelarstwa)
na rok szkolny 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
Jednocześnie Dyrektor ZSTiO W Busku ~ Zdroju informuje, że z uwagi na różną liczbę godzin
dydaktycznych W semestrach szkolnego planu nauczania W klasie II A, II B, II TA, III TA, IV TA, IV
TB/G, IV TH/K, III TK, która Wynika z racji kończących się przedmiotów zawodowych,
przygotowujących do jednej kwalifikacji zawodowej - koniec I semestru, a W drugim semestrze
rozpoczynają się inne przedmioty, przygotowujące do następnej .kwalifikacji lub są kontynuowane
tylko przedmioty ogólnokształcące (W przypadku klas maturalnych) - dokonano przydziału godzin
nauczycielom, uczącym W W/W oddziałach na dwa semestry. Do spraw rozliczeniowych W roku
szkolnym 2015/2016 przyjęto 38 tygodni zajęć dydaktycznych, z tym, że I semestr będzie trwał 16
tygodni, a II semestr będzie trwał 22 tygodnie.
Powyższy wniosek stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przedmiotowe wnioski zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 95/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 19 maja 2015 roku W sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.
Kazimierza Wielkiego W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 15 do
niniejszego protokołu.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku
- Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku _ Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 96/2015 Zarządu Powiatu W Busku _ Zdroju z dnia 19 maja 2015 roku W sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 16
do niniejszego protokołu.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 97/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 19 maja 2015 roku W sprawie
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pľzedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego stanowi załqczník nľ 17 do niniejszego
pľotokołu,

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku

Zdroju w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Powiatowego ośľodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdroju na rok szkolny Ż015lŻ016.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j edno głośnie.

Uchwała Nľ 98/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnía 19 maja 2015 roku w spľawie
zatwierdzenia arkusza organízacji Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdľoju na rok szkolny Ż0l5lŻ016 stanowi załqcznik nr I8 do niniejszego protokołu.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień ptzedłoŻyła ofertę Stowarzyszenia Społeczno
Kulturalnego SoLEC ZDROJ w zakľesie realizacji zadaniapublicznego pn' VIII Soleckie Imieniny
Jana i Janiny _ oľganizacja Imprezy Sobótkowej - w bľzmíeníu stanowiqcym załqcznik nľ 19 do
nínĘszego protokołu,

Po szczegőłowej dyskusji, ze względu na brak środków frnansowych oraz jedynie gminny zasięg
w/w impľe zy, Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował pľzedmiotowy wniosek'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy: 3 głosach _ za,
l głosie _ wstrzymującym się. Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec nie był obecny podczas
głosowania.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku
_ Zdroju w spľawie powieľzenia stanowiska dyrektoľa Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej
w Busku - Zdroju.

Po ana|izie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 99/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie
powieľzenia stanowiska dyrektoľa Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju
stanowi załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu'

1B

przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu.

Ad. 17 _
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku
_ Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Powiatowego Ośrodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli W Busku _ Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 98/2015 Zarządu Powiatu W Busku _ Zdroju z dnia 19 maja 2015 roku W sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacji Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
W Busku _ Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła ofertę Stowarzyszenia Społeczno _
Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ W zakresie realizacji zadania publicznego pn. VIII Soleckie Imieniny
Jana i Janiny _ Organizacja Imprezy Sobótkowej _ w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do
niniejszego protokołu.

Po szczegółowej dyskusji, ze względu na brak środków finansowych oraz jedynie gmimiy zasięg
W/W imprezy, Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu przy: 3 głosach _ za,
1 głosie _ wstrzymującym się. Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec nie był obecny podczas
głosowania.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku
- Zdroju W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej
W Busku _ Zdroju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 99/2015 Zarządu Powiatu W Busku _ Zdroju z dnia 19 maja 2015 roku W sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej W Busku _ Zdroju
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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Ad.20
w sprawach różnych nie zgłoszono żadnych uwag i wolnych wniosków.

4d.21
Po zľealizowaniu porządku obľad Przewodnicący 7aruądu Jeľzy Kolaľz podzĺękowď obecnym za
udział i o godzinie l5:25 zamknął posiedzenĺeZatz.ądu Powiatu.

Protokď sooľzadziłv:młn.
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Ad. 20
W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych uwag i Wolnych Wniosków.

Ad. 21
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za
udział i o godzinie 15:25 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół s orz dz' :
Martyna Lis ' /)') _ (
Barbara Nowocień

PRZEWODN1 CY
ZARZĄD

mgr inż. Jerzy 1 pz
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