
Protokół nr 27 / 2021 
z Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 25 października 2021 r. w godz. od 13.00 - 13.55, 
w sali 230 Starostwa Powiatowego w Kielcach 

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw 
Społecznych Rady Powiatu w Kielcach, Irena Gmyr. 

Po stwierdzeniu kworum o godz. 13.00 otworzyła posiedzenie Komisji. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
- Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk, 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa, 
- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek, 
- Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku Jolanta Rybczyk, 
- Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz, 
- Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Specjalistyczny Szpital w Kielcach 

Rafał Szpak. 

Komisja jednogłośnie zaaprobowała porządek obrad w następującym brzmieniu i rozpoczęła 
obrady wg poniższego harmonogramu. 

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i uchwał na najbliższą sesję Rady 
Powiatu w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji). 

2. Sprawy różne. 

Ad.l 

Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu 
(zgodnie z porządkiem obrad sesji). 

Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr na podstawie listy obecności stwierdziła, że posiedzenie 
Komisji jest prawomocne do opiniowania uchwał. 

Zgodnie z porządkiem obrad sesji omawiano i opiniowano dokumenty: 
1. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach o wynikach dokonanej analizy 

oświadczeń majątkowych radnych. 
2. Informacja Starosty Kieleckiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. 
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kieleckiego za rok szkolny 

2020/2021. 
4. Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchylenia w całości stanowiska Rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. „w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec prób 
wprowadzenia ideologii „LGBT" do lokalnej wspólnoty samorządowej". 
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Radni nie zgłosili uwag do powyższych dokumentów i zaopiniowali je pozytywnie. 

Następnie zgodnie z porządkiem obrad sesji przystąpiono do omawiania projektów uchwał 
w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na 
lata 2021-2028, 

2) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zarekomendowała radnym powyższe projekty uchwał. 

Radny Robert Kaszuba zapytał czy w związku z wejściem wkrótce w życie nowelizacji ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w budżecie powiatu 
uwzględniono zwiększenia wynagrodzeń osób objętych tymi zmianami. Zaznaczył, że ta sama 
sytuacja będzie dotyczyć diet dla samorządowców. Zapytał także o podanie w procentach 
uwzględnionych podwyżek dla pracowników starostwa. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zapewniała o uwzględnieniu w budżecie powiatu kwot 
na wynagrodzenia podkreślając, że plan wynagrodzeń pracowników starostwa opracowywany 
jest przez referat kadr. 

3) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych 
Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie, 

4) przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku", 

Radni nie zgłosili uwag do powyższych projektów uchwał i zaopiniowali je pozytywnie. 

5) zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Centrum Usług Medycznych 
w Kielcach na lata 2021 -2022, 

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz 
poinformował, że rachunek zysków i strat Powiatowego Centrum Usług Medycznych 
w Kielcach za 2020 r. zamyka się stratą netto w wysokości ponad 67 tys. zł., co zobowiązuje 
jednostkę do sporządzenia programu naprawczego. 
Następnie wymienił przyczyny straty netto: 
. umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, jako podstawowe źródło przychodów, 
od którego uzależniona jest gospodarka finansowa jednostki, 

- brak obiektywnej i rzeczywistej wyceny procedur medycznych, szczególnie w zakresie 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i rehabilitacji czego następstwem jest 
nierentowność tych usług, 
. nieproporcjonalny wzrost kosztów działalności medycznej na rzecz NFZ (materiałów 
medycznych, badań medycznych wykonywanych na zewnątrz i usług kontraktowych) 
w stosunku do przychodów osiąganych z tego źródła (od 2011 r. brak kontraktowania 
świadczeń z zakresu AOS), 
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- brak pełnej rekompensaty ustawowego wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego 
i niemedycznego, 
- wysokie koszty osobowe wynikające nie tylko z ustawowego wzrostu wynagrodzeń, ale 
również ze struktury wiekowej kadry pracowniczej, 
- konkurencja w zakresie pozyskiwania kadry medycznej skutkująca wygórowanymi 
żądaniami płacowymi lekarzy w stosunku do środków zabezpieczonych na ten cel, 
- epidemia COVID-19 powoduj ąca ograniczenia udzielania świadczeń w zakresie przede 
wszystkim ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji oraz medycyny pracy, 
- wzrastające koszty utrzymania majątku w wyniku: wzrostu cen energii cieplnej 
elektrycznej, awarii sprzętu medycznego i instalacji technicznych, niezbędnych remontów 
infrastruktury. 

Podał planowane działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej. 
W grupie kosztów: 

Największą grupę kosztów stanowią koszty osobowe. Ze względu jednak na strukturę 
wiekową kadry medycznej (lekarze, pielęgniarki) istnieją przeszkody w ograniczeniu 
zatrudnienia w tych grupach. Barierą w ograniczaniu zatrudnienia stanowią również wymogi 
stawiane przez NFZ dotyczące czasu pracy i kwalifikacji zatrudnionego personelu 
medycznego. Większość zatrudnionych lekarzy jest w wieku emerytalnym lub 
przedemerytalnym chronionym. Przyjęto zasadę, że w latach 2021-2023 będziemy dążyć do 
niezwiększania kosztów osobowych dostosowując zatrudnienie do potrzeb wynikających 
z działalności. 
W grupie przychodów: 

Największą grupą przychodów i podstawą gospodarki finansowej PCUM są przychody 
z Narodowego Funduszu Zdrowia. Priorytetem jest więc utrzymanie, a w miarę możliwości, 
poprawa warunków udzielania świadczeń na rzecz NFZ zarówno pod względem infrastruktury 
jak i kadry medycznej. 

Ogólnie przyjęto zasadę priorytetowo traktować podstawową opiekę zdrowotną, 
wzmacniać i rozwijać działalność w poradniach generujących najmniejsze koszty, likwidować 
poradnie, w których nie ma możliwości optymalizacji kosztów przekraczających przychody. 
Na rynku usług medycznych istnieje duży niedobór lekarzy rodzinnych i internistów. Sytuacje 
pogarsza duża konkurencja w tym rodzaju świadczeń. 

Rozliczenie finansowe w poradni rehabilitacji wskazuje na jej trudną sytuację 
finansową ze względu na to, że przychody stanowią ok. połowy kosztów bezpośrednich. Lekarz 
nie wykonuje kontraktu, a przychody z NFZ nie pokrywają wynagrodzenia lekarza. Nie jest 
możliwa likwidacja tej poradni ze względu na to, że przy kontraktowaniu świadczeń 
rehabilitacji w 2018 r. PCUM wystąpił z ofertą kompleksową tj. na świadczenia lekarskiej 
ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej. Wówczas dawało to 
dodatkowe punkty przy ocenie oferty. Nie jest możliwe także ograniczenie zatrudnienia lekarza 
w poradni rehabilitacji, a wynika to z wymogów stawianych przez NFZ. Poprawa sytuacji jest 
możliwa poprzez zwiększenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Próbę 
renegocjacji umowy można podjąć przy zwiększonym wykonywaniu świadczeń w tym dziale. 

Do analizy ekonomicznej poradni przyjęto I półrocze 2021 r. W części tych poradni 
nadwykonania poprawiają ich sytuację finansową. Zgodnie z zarządzeniem Narodowego 
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Funduszu Zdrowia w 2021 r. jednostka realizuje również niewykonane świadczenia z roku 
2020. Uzyskane przychody w 2021 r. pokrywają niedowykonania z 2020 r. Wymogi 
dotyczące czasu pracy i kadry medycznej stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz 
aktualne problemy z obsadą lekarską w dużym stopniu ograniczają wprowadzanie zmian 
w funkcjonowaniu poradni. Dopiero po rocznym rozliczeniu świadczeń w poradniach 
specjalistycznych można będzie podjąć decyzję, co do działań naprawczych. W większości 
tych poradni tylko zwiększenie kontraktu na świadczenia poprawiłoby ich sytuację finansową. 
W przeciągu kilkunastu lat zlikwidowano jedną Poradnię Wady Postawy. Poinformował 
o wstępnej rozmowie z przyszłym aerologiem oraz o zatrudnieniu do 1 stycznia 2022 okulisty. 

Radny Michał Godowski zwrócił uwagę, że usytuowanie jednostki ma swoje zalety jak i wady, 
a jedną z wad są ograniczone miejsca do parkowania dla pacjentów. Zaproponował, by przy 
zatoce parkingowej znajdującej się wzdłuż ul. Żelaznej (a przed budynkiem PCUM), 
w porozumieniu z Miejski Zarządem Dróg w Kielcach umieścić tablice informującą 
o wyłączności miejsc do zaparkowania tylko dla pacjentów Powiatowego Centrum Usług 
Medycznych w Kielcach. 

Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr zapytała czy próbowano pozyskać do wykonywania 
badań z zakresu medycyny pracy np. powiatowe placówki oświatowe. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz 
wyjaśnił, że dyrektor jednostki decyduje o miejscu wykonywania badań z zakresu medycyny 
pracy. Zapewnił o systematycznym dostosowaniu cen usług w medycynie pracy, aby 
skutecznie konkurować z innymi podmiotami. 

Członek Zarządu Stefan Bąk wyjaśnił, że w ramach współpracy między jednostkami powiatu, 
namawiał do korzystania z usług PCUM w zakresie wykonywania badań z medycyny pracy, 
jednak niektóre jednostki wybierały instytucje wykonujące badania taniej, ale zapewnił 
o ponowieniu rozmów w tej sprawie. 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku Jolanta Rybczyk potwierdziła współpracę 
z powiatowymi jednostkami w celu wykonywania badań z zakresu z medycyny pracy. Przy 
deklaracji wykonania badań dużej grupy delegowany jest pracownik lecznicy, ale wygodniej 
jest wykonać badania na miejscu w laboratorium. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz 
przypomniał, że od tego roku zmieniła się ustawa o medycynie pracy i podstawowe badania 
z zakresu okulisty czy laryngologa wykonuje lekarz medycyny pracy. 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku Jolanta Rybczyk w związku z zapowiedzią 
nadchodzącej pandemii zaapelowała o zakładanie maseczek w większych skupiskach ludzi. 
Wspomniała, że opóźnienia z uruchomieniem szpitala covidowego w Strachowicach 
spowodowały kumulację pacjentów z Covid-19 w Szpitalu w Chmielniku, a ponieważ 
jednostka nie jest zarejestrowana jako szpital covidowy, Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci 
stawki, jak za pacjenta covidowego. Podkreśliła także, że każdemu pacjentowi przed 
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do szpitala wykonywany jest tzw. krótki wymaz. Badaniu poddano także cały personel 
medyczny szpitala. Natomiast jeśli chodzi o finanse, to do półrocza jednostka wykazywała dużą 
stratę. W chwili obecnej jest mniejsza ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił za 
nadwykonania. Poinformowała o zakończeniu prac remontowych i termomodernizacji budynku 
twierdząc, że to największa inwestycja w tej lecznicy od dekady. Uważa, że zostawia szpital 
w dobrej kondycji. 

Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr, jako wieloletnia członkini Rady Społecznej Szpitala 
w Chmielniku, zaapelowała do obecnego na posiedzeniu członka Zarządu Powiatu Stefana Bąk 
o szczególne wspieranie i pielęgnowanie tej placówki podkreślając wypracowaną przez 
personel medyczny renomę szpitala. 

6) zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka 
Szpital Specjalistyczny w Kielcach na lata 2021-2023, 

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Specjalistyczny Szpital w Kielcach 
Rafał Szpak wyjaśnił powody powstania programu naprawczego kierowanej przez niego 
jednostki i strata została powodowana pandemią. Sytuacje pogorszyły dodatkowo dyżury 
covidowe, które trzeba było opłacać, zwolnienia lekarskie i godziny nadliczbowe też wpłynęły 
na wynik finansowy. Ponieważ część załogi zgodnie z decyzją ministerstwa otrzymywała tzw. 
dodatkowe środki covidowe, zdecydowano w porozumieniu z Zarządem Powiatu o przyznaniu 
na koniec roku premii w jednakowej wysokości dla wszystkich pracowników. Uznał, że 
należało docenić ludzi za pracę i w tym zakresie Zarząd poparł pomysł. Przez to powstała 
kolejna starta finansowa na kwotę ponad 300 tys. zł., co stanowi 1,5 % przychodów. 

7) upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Kielcach do podjęcia czynności technicznych 
mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zmierzającego do 
złożenia pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 
2021 rok, za 2022 rok i za 2023 rok, 

8) rozpatrzenia skargi. 

Radni nie zgłosili uwag do powyższych projektów uchwał i zaopiniowali je pozytywnie. 

Ad. 2 
Sprawy różne. 

Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr o godz. 13.55. zamknęła 
posiedzenie Komisji. 

Protokół sporządziła: 

Przewodnicząca Komisji 
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