Protokół Nr XXXVI/201 7
z XXXV] sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
w dniu 13 września 2017 r.
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Makowska o godzinie 17:30 otworzyła XXXVI
sega Rady Powiatu Pmszkowskiego zwołana na wniosek złożony w dniu 11 września 2017 r.
przez Zarządu Powiatu Pruszkowskiego na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym. Powitała wszystkich przybyłych. Oświadczyła,
że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 23 radnych, co wobec ustawowego
składu Rady wynoszącego 27 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji([isty obecności radnych oraz gości stanowią załącznik nr ] i 2
do ninidszego protokołu). Obrady odbyły się w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy

ul. Drzymały30.
Radna Maria Makowska Prze)vodniczącaRady poinformowała,że porządekobrad został
przesłany wraz z materiałami.
Prof)onowanv porzadek obrad.
1. otwarcie XXXVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
PowiatuPruszkowskiego
narok 2017/BRZ-400/17/.
4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BRZ-401/17/.
Zamknięcie obrad.
Tym samym wyczerpany został pkt l i 2 porządku obrad.
5

Ad 3
Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady poinformowała,że koląnym punktem
porzą©cu\est Podjęcie uchu,aWzmienic6(łcejuchwałę w spraw'ie wieloletniej prognozy
./?nansowe? /'ow/a/u Pruszkou,sk/ego /B.RZ.400// 7Z Projekt uchwały stanowi załącznik

nr 3

do protokołu.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poprosiła Wicestarostę Krzysztofa
Rymuzę o zreferowanie proponowanych zmian.

Radny Krzysztof Rymuza Wicestarosta powiedział, że zmiany dotyczą wydatków
w kwocie 100 tys. złotych w celu uruchomieniaprac projektowych dla utworzeniaośrodka
SDS w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 56A. Ponieważ trzeba wykonać prace projektowe,
znaleźć wykonawcę i wykonać roboty budowlane do końca tego roku, stąd zwołanie sagi
w tym trybie. Jeżelisąjakieś pytaniato poprosił PaniąLidia Truszkowską,SkarbnikaPowiatu
o ewentualne udzielenie odpowiedzi.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady otworzyła dyskugę.
Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady w związku z brakiemzgłoszeńzamknęła
dyskugę.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii
Przewodniczących komisji merytorycznych Rady.

str, l

OT)inie komisji:

Radna Katarzyna Klimaszewska Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów odczytała

opinię stwierdzając,że projekt uchwały BRZ-400/17został przez członków komiqi
zaopiniowany pozytywnie.
Radna Emilia Wróblewska Przewodniczącą Klomisji Inwestycji i Rozwoju
Gospodarczego odczytała opinię stwierdzając, że projekt uchwały BRZ-400/17 został przez
członków komisji zaopiniowany pozytywnie.
Radna Mirosława Sliwińska Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych odczytała opinię stwierdzając, że projekt uchwały BRZ-400/17 został przez
członków komigi zaopiniowany pozytywnie.

Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady powiedziała,że ze względuna awarię
systemu do głosowania głosy będą liczone przez WiceprzewodniczącegoRady Powiatu
i poddała pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego.
Wynik głosQwąnia;

Głosowało23 radnych.
Głosów,,za" -- 23.
Głosów,,przeciw" -- 0.
Głosów ,,wstrzymujących

się"

0

Radna Maria
Makowska
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała
nr XXXV]/290/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Pruszkowskiego została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zamknęła punkt 3 i przystąpiła
do realizacji punktu 4.

Ad 4
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejnym punktem
porządku jest Podyęcfe uc/zHaO w sp/'alt'fe za/wżerdzen/a programu naprawczego
Sctmodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów, Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

/B.RZ.40/// 7ZProjekt uchwałystanowizałącznik nr 5 do protokołu.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady poprosiła Wicestarostę Krzysztofa
Rymuzę o przedstawienie uzasadnieniado uchwały.

Radny Krzysztof Rymuza Wicestarosta powiedział, że temat był szczegółowoomówiony
na wspólnym posiedzeniu komisji przed seqą, ale przed przekazaniem głosu PanuTomaszowi
Sławatyńcowi, Dyrektorowi SPZ ZOZ w Pruszkowie, chciał zaznaczyć, że nowelizacja
ustawy o działalności leczniczej, w przypadku ujemnego wyniku finansowego, zobowiązuje
ZOZ do przedstawienia Zarządowi programu naprawczego, który zatwierdza organ tworzący
czyli Rada Powiatu. Obecny na sali Pan Dyrektorjest gotowy odpowiedzieć na pytania.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady otworzyła dyskugę
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Radna Ewa Borodzicz powiedziała, że po posiedzeniukomiqi ma wrażenie, że radni są
niedoinformowani, mają dużo pytań i chcieliby jeszcze podyskutować na ten temat. Zapytała
jaka jest procedura zatwierdzenia tego programu. Czy musimy podejmować tą uchwałę
dzisiaj
Radny Krzysztof Rymuza Wicestarosta powiedział, że Pan Dyrektor miał przekazać
program do konca sierpnia Zarządowi i poprosił Pana Mecenasa Jana Zamoyskiego obecnego
na sali o Wlaśnienia.

Jan Zamoyski radca prawny w Zespole Radców Prawnych odczytał art. 59 ust. 4 ustawy
o działalności leczniczej: ,,Jeżeli w sprawozdaniufinansowym wystąpiła strata netto
kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w temlinie 3 miesięcy
od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program
naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1, na okres nie dłuższy
niż 3 lata, i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia."

Radny Krzysztof Rymuza Wicestarosta powiedział, że sprawozdaniepowinno być
zatwierdzony do końca czerwca. Pan Dyrektorjest gotowy udzielić odpowiedzi na pytania.

Radny Stanisław Dymura powiedział, że przedstawiony program zawiera tylko ogólniki.
Zapytał, czy Pan Wicestarostamając wiedzę tylko taką jak inni radni, którzy zapoznali się
z tym dokumentem, głosowałby za zatwierdzeniem tego programu.
Radny Krzysztof Rymuza Wicestarosta powiedział, że plany dotyczące SPZ ZOZ zawarte
są w budżecie na 2017 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej i Zarząd będzie szukać
jeszcze więcej pieniędzy. Program naprawczy jest wskazaniem dotychczasowych problemów
i kierunków naprawczych i jest za zatwierdzeniem tego programu.
Radna Ewa Borodzicz zapytała do kiedy konkretnie Rada ma zatwierdził ten program

Radny Krzysztof Rymuza Wicestarosta powiedział, że do końca września

Radna Ewa Borodzicz powiedziała,że na stronie24 programujest napisane,,Należytakże
uwzględnić w koląnych etapach modemizacji i rozbudowy szpitala konieczność utworzenia
Oddziału Pediatrycznego,który jest niezbędnym elementemkażdego szpitala powiatowego
i wpłynie na poprawę zabezpieczenia w tym zakresie, świadczeń dla społeczności powiatu
pruszkowskiego." Zapytała dlaczego jest niezbędny, skoro teraz Oddział Neontologiczny

wypełnia wymogi NFZ w zakresie opieki pediatrycznej.Poprosiła Pana Dyrektora
o rozwinięcie planowanych świadczeń komercyjnych w poradniach i na oddziałach (strona 33
programu). Czy chodzi o ZOL czy o inne oddziały? Poza tym na stronie 40 programu
w identyHlkac:ji ryzyka ,,Silna konkurenc:ja na rynku usług medycznych. .." jest określony jako
duże, a środkiem zapobiegawczym jest ,,Remont oddziału ginekologiczno-położniczego.. .".

To jest kolejny remonto którym się na razie nie mówi. Programjest do 2020 roku i nie
wyobraża sobie w tym czasie koląnego remontu, mając w planie budowę sali cięć i bloku
operacyjnego.Brakuje w ryzyku braku obecnie sali cięć. Na stronie 41 programu w tabeli
Optymalizacja bieżącej działalności operacyjną przyjęty jest punkt ,,Zaprzestanie
działalności w obszarachgenerujących straty." Wie, że nie wszystko przynosi zysk i taki zapis
jest niebezpieczny. Można napisać poprawa, a nie likwidaqa.

Radny Krzysztof Rymuza Wicestarosta powiedział,że ustawa o sieci szpitali określa
podstawowy zakres pięciu podstawowych specjalności, które umożliwiają wejście do sieci.
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Jest to: chirurgia, intela,
pediatria, ginekologia z położnictwem
i neonatologia.
Ustawodawca uznał, że podstawowy zakres świadczeń szpitalnych na poziomie powiatu to są

te oddziały. Stad wynika zapis o tym, że naszym obowiązkiem teraz czy za dziesięć lat jest
utworzenie oddziału pediatrycznego.

Tomasz Sławatyniec Dyrektor SPZ ZOZ w Pruszkowie powiedział, że jeżeli chodzi
ooptymalizację

to

dotyczy

to

laboratorium,

które

wymaga

dużych

inwestycji

i dofinansowania. Laboratorium nie posiada żadnej akredytacji. Minister Zdrowia
przygotowje ustawęwchodzącąw życie od stycznia2018 r., która daje preferencjetym
podmiotom leczniczym, które posiadają certyfikaty jakościowe. Laboratoria, które nie będą
posiadały certyfikatów jakościowych przestaną funkcjonować. Natomiast jeżeli chodzi
o świadczenia komercyjne, to planowane jest pilotażowe
uruchomienie
poradni
alergologicznej i diabetologiczną, na które nie mamy kontraktu w NFZ. W późniejszym
czasie poradnie dla dzieci. Jeżeli chodzi o oddziały, to jeżeli uda nam się zrealizować pewne
działania inwestycyjne, budowa bloku operacyjnego, to pozwoli to ściągnąć do szpitala takich

specjalistów, którzy będą mogli zaoferować świadczenia niezakontraktowane przez NFZ.
Natomiast jeżeli chodzi o remont oddziału ginekologiczno-położniczego, to przedstawiał
to w koncepqi rozwoju na Zarządzie w momencie tworzenia nowego bloku operacyjnego.
W chwili obecnej sala cięć znajduje się na oddziale ginekologicznym, a blok operacyjny
na oddziale chirurgii. Po wybudowaniu nowego bloku z salą cięć pomieszczenia te będą
zwolnione i logicznym jest przeprowadzenieremontu. Jest to ujęte w koncepcji iw kwocie
19 milionów zł.

Radna Monika Sawicka zapytała czy program w tym kształcie musi być realizowany
w określonych latach, czy można go zmieniać.

Radny Krzysztof Rymuza Wicestarosta powiedział, że program musi być zatwierdzony
przez radę w przypadku wystąpienia straty i jeżeli w tym roku też będzie strata to
w przyszłym też trzeba taki program zatwierdził. Może być modyfikowany, w związku
z aktualną sytuacją.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zamknęładyskugę

Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady poprosiłao przedstawienieopinii komiqi
merytorycznych Rady. Ze względu na nieobecność Radnej Katarzyny Klimaszewskiej,
poprosiła Radnego Krzysztofa Rymuzę Wicestarostę o odczytanie opinii Komiqi Budżetu

i Finansów
Opinie komisji:
Radny Krzysztof Rymuza Wicestarosta odczytał opinię Komigi Budżetu i Finansów
stwierdzając, że projekt uchwały BRZ-401/17 został przez członków komisji zaopiniowany
pozytywnie.
Radna Mirosława Sliwińska Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych odczytała opinię stwierdzając, że projekt uchwały BRZ-401/17 został przez
członków komigi zaopiniowany pozytywnie.

Radna Maria Makowska PrzewodniczącaRady poddałapod głosowaniepodjęcieuchwały
w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego SamodzielnegoPublicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BRZ-401/17/.
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Wynik glosowania;

Głosowało:22 radnych.
Głosów ,,za" -- 16.
Glosó)v ,,przeciw" -- l.
Głosów ,,wstrzymujących

się"
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Radna Maria
Makowska
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała
nr XXXVI/291/2017 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego

PublicznegoZespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowiezostała podjęta.
Uchwałastanowizałącznik nr 6 do protokołu.
Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady zamknęła punkt 4 i przeszła do punktu 5

Ad

5

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady przed zamknięciem sagi:
- zaprosiła w najbliższy poniedziałek na XIII pielgrzymkę samorządową do Rokitna,
- przekazała zaproszenie na 23 września Prezydenta Miasta Pruszkowa na uroczystość
obchodów obozu Dulag 121 w Pruszkowie,
- następnasesjazaplanowanajest na 26 września o godz. 17:00
- przed sega o godz. 16:00 radni będą mieć szkolenie z nowego programu do obsługi rady.

Radna Maria Makowska Przewodnicząca Rady godz. 18:10 zamknęłaXXXVI seqę Rady
Powiatu Pruszkowskiego.

P

Rady

;kiego

Pi' otokół sporządziła:

Małgorzata Janowska
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