Protokół nr 32 / 2022
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 27 kwietnia 2022 r. w godz. od 13.00-14.55,
w sali konferencyjnej przy sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kielcach
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła
Społecznych, Irena Gmyr.

Przewodnicząca

Zdrowia,

Rodziny

i

Spraw

Po stwierdzeniu kworum o godz. 13.00 otworzyła posiedzenie Komisji.
Lista obecności radnych Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych stanowi załącznik do
protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Członek Zarządu Stefan Bąk,
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa,
- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek,
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach - Anna Florczyk-Bielna
- Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku Grzegorz Piwko,
- Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz,
- Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny
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 postawie listy obecności stwierdziła, że posiedzenie
Komisji jest prawomocne do opiniowania uchwał.
Zgodnie z porządkiem obrad sesji omawiano i opiniowano dokumenty:
1. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarnoweterynaryjnego na terenie Powiatu Kieleckiego w roku 2021.
2. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kielcach
z działalności Centrum w roku 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy
społecznej i pieczy zastępczej. Ocena zasobów pomocy społecznej na podstawie analizy
sytuacji społecznej i demograficznej mieszkańców Powiatu Kieleckiego.
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach - Anna Florczyk-Bielna
omówiła ww. dokument.

3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki
zdrowotnej za 2021 rok.
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny
w Kielcach, Rafał Szpak w krótkim omówieniu sprawozdania podkreślił, że wszystkie
jednostki medyczne otrzymały 14 % podwyżki wyceny świadczeń w ryczałcie. Większość
szpitali ma ten ryczałt na poziome 90 - 100 %, natomiast kierowana przez niego jednostka ma
ryczałt na poziomie 20 %, reszta to świadczenia nielimitowane, których stawka jest z 2017
roku. Podkreślił, że takie działanie nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego i jest
jaskrawym przejawem nierównego traktowania przez NFZ publicznych podmiotów
medycznych. Zaangażowanie szpitala w szczepienia przeciw COVID-19 pozwoliło zakończyć
poprzedni rok na plusie.
Radny Michał Godowski zapytał z czego wynika nierówna kwestia ryczałtów jednostki
w stosunku do pozostałych w województwie. W toku dyskusji zasugerował podjęcie wszelkich
możliwych metod do odzyskania należnych środków.
Dyrektor ŚCMiN Rafał Szpak wyjaśnił, że NFZ podpisując umowę z palcówką o świadczenie
usług medycznych wprowadził dwa rodzaje umów. Jedna część to tzw. ryczałt, gdzie trzeba
wykonać określoną liczbę świadczeń co jest rewaloryzowane na bieżąco. Natomiast
świadczenia dla kobiet ciąży i noworodków, co jest głównym rodzajem świadczeń ŚCMiN, są
to świadczenia tzw. nielimitowane nie rewaloryzowane od 2017 r. Te 14 % podwyżki wyceny
świadczeń w ryczałcie w stosunku do ok. 40 min to jest spora kwota której szpital nie dobiera
w stosunku do placówek z oddziałami chirurgii czy interny itd. Poinformował, że Zarządu
Powiatu w tym zakresie podjął wiele działań i rozmów z dyrekcją NFZ w Kielcach.
Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław
Wrzoskiewicz podsumował, że za 12 m-cy 2021 r. jednostka zrealizowała koszty w 110 %,
a przychody w 114 % i osiągnęła dodatni wyniki w kwocie 6 tys. zł. Ostateczny wynik
finansowy ustalony zostanie po zaksięgowaniu rezerw na świadczenia pracownicze
i ewentualnych korekt przychodów za świadczenia w NFZ.
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku Grzegorz Piwko również zapoznał
radnych ze sprawozdaniem kierowanej przez niego jednostki.
Radna Małgorzata Popiel zaproponowała by wraz z zakończeniem kwartału zorganizować
spotkania Komisji z dyrektorami jednostek celem zapoznania się z bieżącą sytuacją
kierowanych przez nich jednostek.
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Z kolei Dyrektor Wydziału Zdrowia... Dominika Kąsek poinformowała, że dyrektorzy
powiatowych jednostek służby zdrowia składają w ciągu roku dwa najważniejsze
sprawozdania: roczne i półroczne. Natomiast dodatkowo składają jeszcze sprawozdania
miesięczne oraz kwartalne, które nie są kierowane pod obrady Zarządu.
Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr powróciła do organizowania w najbliższej przyszłości
wyjazdowych posiedzeń Komisji do powiatowych jednostek służby zdrowia.

4. Informacja o inwestycjach i remontach przeprowadzonych
nieruchomościach będących w zasobie Powiatu Kieleckiego.

w

2021

roku

na

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) upoważnienia Zarządu Powiatu w Kielcach do dokonywania zmian w uchwale budżetowej
oraz wieloletniej prognozy finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojonym na terytorium tego państwa,
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wyjaśniła, że upoważnienie będzie służyło do wprowadzania
środków przyznanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego, ponieważ nie jest to dotacja celowa,
a środki pomocy innymi prawami się rządzą.

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego
na lata 2022-2028,
3) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok,
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa poinformowała o autopoprawce w związku z prośbą
z samorządu gminnego o zmianę kwoty udzielenia pomocy finansowej. Następnie
poinformowała
o
zadaniach
inwestycyjnych
w
jednostkach
służby zdrowia, zgodnie z złożonymi wnioskami:
- dotacja dla PCUM w Kielcach na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wymiana serwera i stacji
roboczej, modernizacja pomieszczeń po laboratorium - kwota 200 tys. zł.
- dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku na zakupu urządzenia do laparoskopii kwota 450 tys. zł.
- dotacja dla DPS Zgórsko -modernizacja stolarki okiennej kwota - kwota 140 tys. zł.
- przebudowa pawilonu nr 14 - kwota 13 tys. zł,
- zakup pieca - kwota 42 tys. zł.
Radny Robert Kaszuba wspomniał o przyjętej zasadzie współfinansowania inwestycji
drogowych z gminami w podziale 50/50. Następnie stwierdził, że z przedstawionych
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uzasadnień do budżetu powiatu wynika że tak nie jest. Zapytał z czego wynika nierówne
dofinasowanie inwestycji drogowych.
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wyjaśniła, że dane finansowe wpisywane są na podstawie
wniosków składanych do budżetu i z pewnością to wynika z montażu finansowego przy
składaniu wniosków przez PZD. Ponadto podkreśliła, że powiat nie realizuje zadań do których
gminy nie dokładają i nie ujmuje się środków z jednostki, jeśli gmina nie ma podjętej w tej
sprawie uchwały.
W związku z tym Radny Robert Kaszuba poprosił by na przyszłość w uzasadnieniach do
przedkładanych dokumentów informować, że inwestycja jest współfinansowana z gminą.
Z kolei radna Małgorzata Popiel zapytała czy ktoś nadzoruje współfinansowanie inwestycji
w podziale 50/50 na każdym etapie zmiany finansowania danej inwestycji.
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa odpowiedziała, że jest to weryfikowane i przy rozstrzygnięciu
przetargowym te kwoty są aktualizowane. Jeśli gmina nie wniesie odpowiedniej ilości środków,
zadanie nie będzie realizowane
Radny Michał Godowski w odniesieniu do montażu finansowego zadań inwestycji drogowych
i udziału finansowego gmin w różnym stopniu poprosił o przygotowanie zestawienia zadań
inwestycji drogowych z obecnej kadencji z podziałem finansowania przez poszczególne
jednostki.
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zapewniała o przygotowaniu takiego zestawienia.
Z kolei Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk przekażę prośbę radnego do członka Zarządu
Powiatu obejmującego swym zakresem inwestycje na drogach powiatowych.

4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny,
5) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk,
6) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce,
7) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Bodzentynie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach
w sprawie wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie oraz
likwidacja tej szkoły,
8) wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie oraz likwidacja tej
szkoły,
9) wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, Branżowej Szkoły I Stopnia
w Nowej Słupi, Szkoły Policealnej w Nowej Słupi z Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi
i likwidacji tych szkół, rozwiązania Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi oraz włączenia
Technikum Nr 6 w Nowej Słupi do Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie,
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10) przekazania Gminie Chęciny, Gminie Piekoszów, Gminie Łopuszno, Gminie Zagnańsk
prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania
dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników,
11) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Kieleckiego w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
12) rozpatrzenia skargi.

Radni nie zgłosili innych uwag do powyższych projektów uchwał i zaopiniowali je pozytywnie.
Ad. 2
Sprawy różne.
Radny Robert Kaszuba zgłosił wniosek o przystąpieniu do opracowania koncepcji, analizy
zastosowania energii odnawialnej dla każdego obiektu znajdującego się w zasobie powiatu,
w celu ograniczenia możliwości zużycia energii.
Członek Zarządu Stefan Bąk oznajmił, że rozmowy na posiedzeniach Zarządu idą w tym
kierunku. Ponadto podejmuje się przygotować na kolejne posiedzenie Komisji taką analizę
podległych mu obiektów.

Wobec wyczerpania Przewodnicząca komisji Irena Gmyr o godz. 14.55. zamknęła posiedzenie
Komisji.
Protokół sporządziła:
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