PROTOKÓŁ NR 85/20
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 10 września 2020 r.
W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu (lista obecności w załączeniu)
Dariusz Czechowski Przewodniczący Zarządu,
Łukasz Karpiński
Wicestarosta,
Małgorzata Gusta
Członek Zarządu,
Rafał Pacanowski
Członek Zarządu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Agnieszka Górska
- Skarbnik Powiatu,
Cezary Nowak
- Sekretarz Powiatu,
Robert Suchanek
- Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Ochrony Zdrowia,
Rafał Krupa
- Dyrektor ZOZ we Włoszczowie,
Krystyna Banaczkowska
- Główna Księgowa ZOZ we Włoszczowie.
Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 83/20 z dnia 27.08.2020 r. oraz Nr 84/20 z dnia 07.09.2020 r.
3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
za 2019 rok,
2) oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata
2020-2032,
4) zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok,
2) przedłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów
kształcących się na kierunku lekarskim.
5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby na stanowisku
pomocy nauczyciela w wymiarze 4/5 etatu w ZS Nr 3.
6. Sprawy różne.
Przebieg posiedzenia
Posiedzeniu przewodniczył Dariusz Czechowski - Przewodniczący Zarządu.
Ad.1.
Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych, przedstawił projekt porządku
posiedzenia.
Zarząd czterema głosami „za” zatwierdził porządek posiedzenia.
Ad.2.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął protokół Nr 83/20 z dnia 27.08.2020r.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął protokół Nr 84/20 z dnia 07.09.2020 r.
Ad.3.1.
Pan Rafał Krupa poinformował, że sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie za 2019 rok zostało zaakceptowane przez biegłego rewidenta.
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Do pierwotnych zapisów sprawozdania zostało wprowadzonych kilka uwag i po naniesieniu
ich do treści sprawozdania zostało ono zatwierdzone.
Pan Wicestarosta poprosił, aby kilka zdań na temat sprawozdania powiedziała p. Księgowa.
Pani Krystyna Banaczkowska poinformowała, że plan na 2019 rok przewidywał stratę
w wysokości ponad 7,6 mln zł, a wykonanie stanowi 3 556 438 zł, czyli strata jest o 50%
niższa od zaplanowanej. W miesiącu wrześniu do planu została złożona korekta i koszty
z działalności stanowiły wartość ponad 48,5 mln zł, natomiast wykonanie wyniosło 47,5 mln
zł. Przychody ze sprzedaży były planowane na poziomie 43,3 mln zł, a wykonanie to wartość
44,8 mln zł. Stąd wynik lepszy od przewidywanego planu.
Pan Wicestarosta zapytał, co się udało, a czego nie udało się zrobić w 2019 roku, aby stratę
zmniejszyć jeszcze bardziej.
Pan Rafał Krupa powiedział, że jest to długi proces restrukturyzacyjny. Ryczałt
we włoszczowskim szpitalu nie jest wystarczający, w związku z czym oprócz pracy
nad ryczałtem trwają również prace nad operacjami bezlimitowymi. Zostały wzmożone
działania w zakresie pracy nad ponadlimitowymi procedurami szpitalnymi i działania
związane ze zwiększaniem tych przychodów, które nie są w ryczałcie. Udało się
m.in. zwiększyć przychody na działalności ortopedycznej (endoprotezy), na działalności
gastroskopowej. Udało się zmienić strukturę przychodów i wysokość przychodów w zakresie
rehabilitacji. W rehabilitacji dziennej zmiana jest nieznaczna, ale w rehabilitacji stacjonarnej
na oddziale zmian jest bardzo dużo. Zmieniony został profil leczenia, przez co przychody
mogły wzrosnąć. Realizowane były przychody związane ze zwiększeniem ryczałtu
m.in. operacje tarczyc i nie było to bez znaczenia w przypadku zwiększenia ryczałtu. Ryczałt
wzrósł w związku z indeksowaniem przez NFZ wyceny pozycji ryczałtowych. Nadwykonania
stanowiły wartość ponad 2,7 mln zł. Szpital otrzymał ponad 700 000 zł, natomiast 2 mln zł
nie udało się odzyskać. Wspólnie jednak, podczas spotkań, została podjęta decyzja, że szpital
bedzie się starał nie odmawiać świadczeń dla mieszkańców. Kwota 2 mln zł nadwykonań
z pewnością miała pozytywny wpływ na zwiększenie ryczałtu indeksowanego w 2020 roku.
Bieżący rok niestety nie wygląda już tak dobrze ze względu na COVID-19. Ma nadzieję,
że nie stanie się tak, iż niewykonany ryczałt za rok bieżący będzie odjęty od przychodów.
Jeżeli tak by się stało, to sytuacja finansowa szpitala drastycznie się pogorszy. Robione jest
wszystko, aby ryczałt mógł być realizowany, ale jest to trudne ze względu na ograniczenia
związane z "covidem".
Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie za 2019 rok, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.
Ad.3.2.
Pan Rafał Krupa odnosząc się do uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej
Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie powiedział, że zgodnie z ustawą co roku
składany jest raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej z perspektywą na kolejne lata.
Zaznaczył, że plan finansowy był realizowany razem ze sprawozdaniem finansowym czyli do
końca czerwca. Zakłada on pewne kwestie zgodnie z posiadaną wiedzą na dany okres,
w związku z czym jeżeli uwzględniona zostałaby jeszcze sytuacja niewiedzy, która jest w tej
chwili, to raport powinien wyglądać trochę inaczej. Na dziś został on tak zwiększony,
że parametry związane z przychodami zostały zabazowane na parametrach historycznych.
Zaprezentowane wskaźniki niestety nie pokazują sytuacji szpitala w najlepszym świetle.
Wskaźniki efektywności i płynności bieżącej są zagrożone, w związku z czym decyzja
o pożyczce na bieżące wydatki. Raport został wykonany na bazie informacji, które były
składane w ubiegłym roku, czyli na bazie planu rozwojowego, który był tworzony dla potrzeb
szpitala.
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Pan Przewodniczący zapytał, które wskaźniki i jaki wynik poprawi zaciągnięcie pożyczki,
a który pogorszy.
Pan Rafał Krupa odpowiedział, że zostanie poprawiony wskaźnik płynności. Wskaźniki
ekonomiczne nie zostaną pogorszone, natomiast wskaźnik kosztów związany z obsługą
zadłużenia, czyli koszty związane z obsługą długu, będą niższe przez pożyczkę. W związku
z czym pomimo tego, że jest 0, to w wartościach ekonomicznych wartość obsługi zadłużenia
w postaci 10 mln zł będzie niższa.
Pan Przewodniczący odnosząc się do tematu zaciągniętej pożyczki zapytał, jaka wartość
faktur miesięcznie nie jest opłacana. Gdyby było stare zadłużenie, ale szpital by się
bilansował, to jest to działanie zrozumiałe, ponieważ spłacone zostałoby stare zadłużenie
i nie byłoby generowane nowe. Natomiast w obecnej sytuacji stare trzeba będzie spłacać
i będzie generowane nowe zadłużenia.
Pan Rafał Krupa potwierdził i dodał, że nie da się inaczej tego zrobić. Stare zadłużenie jest
na poziomie ponad 30 mln zł i na bieżącej działalności na dzień dzisiejszy jest 1,5 mln zł
straty, czyli około 200 000 zł miesięcznie. Do tego należy dodać to, co nie jest obsługiwane
na bieżąco.
Pan Przewodniczący uważa, że najgorsze są zobowiązania, czyli niezapłacone faktury.
Pan Rafał Krupa powiedział, że z bieżących i starych długów rocznie spłacana jest kwota
prawie 9 mln zł. Są to bardzo duże pieniądze. Dlatego, gdyby była całościowa konsolidacja,
to automatycznie nie byłoby spłaty najstarszych zobowiązań, tylko spłaty bieżące. Na dziś
najstarsze zobowiązania sięgają nawet 1,5 roku. Została zaciągnięta pożyczka w wysokości
10 mln zł i zobowiązania będą regulowane. Będzie robione wszystko, żeby odejść
od procesów sądowych, ponieważ koszty związane z przekazywaniem zobowiązań
są niewspółmiernie wysokie i praca pracowników w tym zakresie jest bardzo absorbująca.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.
Ad.3.3.
Pan Przewodniczący poinformował, że najprawdopodobniej przed sesją zostanie jeszcze
wprowadzona autopoprawka do projektu uchwały w zakresie wprowadzenia środków
na wykonanie projektu dla oddziału chirurgii.
Pan Rafał Pacanowski powiedział, że wszystko, co przyczyni się do zabezpieczenia
podstawowej działalności ZOZ i poprawi efektywność tej działalności, to Zarząd bez cienia
wątpliwości będzie akceptował i dążył do realizacji.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata
2020-2032, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.
Ad.3.4.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok, celem przekazania pod obrady Komisji
i Rady.
Ad.4.1.
Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 73/20 w sprawie zmian w budżecie Powiatu
na 2020 rok.
Ad.4.2.
Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 74/20 w sprawie przedłużenia terminu
naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku
lekarskim.
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Ad.5.
Zarząd czterema głosami „za” pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody
na zatrudnienie osoby na stanowisku pomocy nauczyciela w wymiarze 4/5 etatu w ZS Nr 3.
Ad.5.
Pan Wicestarosta zwrócił się do p. Dyrektora ZOZ z pytaniem, ile badań zostało wykonanych
na 4 holterach, które zostały zakupione z Funduszu Sprawiedliwości. Następnie przypomniał,
że w ostatnim czasie przesłał do p. Dyrektora informację na temat obsługi pacjenta w Poradni
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i do chwili obecnej nie otrzymał informacji w tym
zakresie.
Pan Rafał Krupa powiedział, że sprawdzi ilość wykonanych badań na holterach i przedstawi
informację. Natomiast odnosząc się do obsługi pacjenta zwrócił uwagę, że praca na POZ
jest trudna. Lekarze się na tyle izolują, że jeżeli nie jest to konieczne, to załatwiane są sprawy
w formie teleporady. Nie dzieje się tak tylko w szpitalu, ale w prywatnych POZ również.
Wspomniany pacjent, z tego co ustalił, nie został obsłużony w swoim POZ i to nie było
zdarzenie nagłe. Trzeba podkreślić, że POZ to nie jest instytucja, w której ktoś do południa
nie może przyjść do lekarza, ponieważ są kolejki i przychodzi po południu na POZ szpitalny
uważając, że będzie załatwiony. To jest bardzo mylące. Wie, że są duże roszczenia wobec
szpitala, ponieważ jest to jedyna publiczna placówka na terenie Włoszczowy i jeżeli ktoś się
nie może dostać do innego lekarza, to najlepiej przyjść do szpitala i zrobić awanturę. Zdaje
sobie sprawę, że są również problemy w obsłudze przez lekarzy szpitala, cały czas pracuje
nad tym, żeby takich sytuacji nie było. Nie można jednak pozwolić sobie na to, aby pacjent,
który nie został obsłużony w swoim POZ, ponieważ nie miał czasu się tam udać mając
przez dwa tygodnie problemy zdrowotne, przychodził po południu na POZ do szpitala. POZ
ma płaconą stawkę kapitacyjną za pacjenta i to niemałą. Tak nie może być i trzeba stanowczo
protestować wobec takich działań. Do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
przychodzi się w sytuacji, kiedy wystąpiło zdarzenie nagłe, czyli np. ktoś wczoraj nie miał
temperatury, a o godz. 18 ją ma. Podobnie jest ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.
Pan Wicestarosta poprosił, aby p. Dyrektor taką informację przekazał na piśmie. Następnie
odniósł się do wczorajszych doniesień medialnych w zakresie przekazania przez Posła
Dorywalskiego samochodu dla włoszczowskiego szpitala. Zapytał, co to jest za samochód,
jaki ma przebieg i w jakim jest stanie technicznym. Dodał, że żałuje, iż Zarząd Powiatu
nie uczestniczył w przekazaniu. W wolnej chwili Zarząd wygospodaruje czas i obejrzy
samochód, ponieważ Rada Społeczna musi samochód przyjąć.
Pan Rafał Krupa przypomniał, że sygnalizował o tym, iż Poseł Dorywalski załatwia
samochód. Samochód, który był wykorzystywany do tej chwili do zadań technicznych oprócz
karetki, to 21-letni Renault Kangoo, który przestał funkcjonować. Poseł obiecał,
że spróbuje pomóc w tym zakresie. Nigdy nie odmawia żadnej chęci pomocy z drugiej strony,
w związku z czym powiedział, że jeśli jest taka możliwość to jak najbardziej jest
zainteresowany. Napisane zostało stosowne pismo do Totalizatora Sportowego z opisem
do czego jest potrzebny samochód iw ciągu tygodnia odezwał się przedstawiciel
z Totalizatora informując, że trzeba załatwić tylko zgody, a reszta działa się już poza
szpitalem. Na początku bieżącego tygodnia przyszła umowa, została ona podpisana
i samochód został dostarczony. Jest to 5-letni Volkswagen Caddy z silnikiem 1,6
i przebiegiem 200 000 km, w bardzo dobrym stanie technicznym.
Pan Wicestarosta powiedział, że Zarząd w wolnej chwili zapozna się z samochodem, żeby
wiedzieć co przyjmuje, ponieważ w wielu przypadkach takie samochody się nie spisywały,
oby w tym przypadku było inaczej. Następnie powiedział, że w dniu wczorajszym ukazał się
najprawdopodobniej promocyjny artykuł na temat termomodernizacji ZOZ, w którym
wypowiada się p. Dyrektor na temat „reaktywacji” wniosku. Przypomniał, że p. Starosta
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również uczestniczył w „reaktywacji” i poprosił, aby o tym nie zapominać. Sponsorowane
artykuły w Echu Dnia nie służą dobremu wizerunkowi szpitala i Zarządu.
Pan Rafał Krupa powiedział, że w zakresie termomodernizacji wypowiadał się do Echa Dnia
kilka tygodni temu i jest to tekst nieautoryzowany, w związku z czym nie ma wpływu na to,
co się tam pojawiło. Istotnie w dniu wczorajszym zadzwonił do niego redaktor z Echa Dnia
w sprawie samochodu. Nie wiedział, że konstrukcja artykułu będzie tak wyglądać.
Pan Wicestarosta zapytał, czy informacja była przekazana tylko do Echa Dnia czy do innych
mediów również.
Pan Rafał Krupa odpowiedział, że tylko do Echa Dnia. Dodał, że nikogo nie informował
o tym, że szpital otrzyma samochód, najprawdopodobniej wyszło to od Posła Dorywalskiego.
Pan Przewodniczący uważa, że p. Dorywalskiemu należy podziękować za pomoc. Zarząd jest
wdzięczny za każdą pomoc dla włoszczowskiego szpitala.
Pan Wicestarosta przyznał rację p. Przewodniczącemu. Żałuje jedynie, że nie dowiedział się
o tym wcześniej jako Przewodniczący Rady Społecznej ZOZ.
Pan Przewodniczący zapytał, czy w szpitalu jest nadal samochód z PZU, czy został on już
zabrany.
Pan Rafał Krupa odpowiedział, że jest i ma nadzieję, że będzie służył jak najdłużej.
Pan Rafał Pacanowski przypomniał, że jakiś czas temu było wystosowane pismo w sprawie
schodów przed prosektorium zapytał, co się w tym zakresie dzieje. Zapytał również,
czy do szpitala wpływają darowizny i jeśli tak, to w jakiej wysokości.
Pani Krystyna Banaczkowska powiedziała, że kiedy zaczął się COVID osoby fizyczne
wpłacały po 20, 100, 500 zł. Wpłaty były w różnej wysokości, ale od czerwca właściwie
wpłat od osób fizycznych nie ma.
Pan Rafał Krupa dodał, że jeżeli chodzi o firmy i duże darowizny, to wpłaty największe były
od trzech firm: Grupy PZU, Fundacji ARP i Fundacji PKP. Z tych kwot został zakupiony
m.in. aparat RTG przyłóżkowy i inne niezbędne sprzęty. Natomiast one nie wpływają
na wynik finansowy, ponieważ po jednej stronie wchodzą na rachunek bankowy w aktywa,
ale po drugiej stronie są automatycznie przesuwane na środki trwałe i zwiększają ich wartość.
Natomiast jeżeli chodzi schody przed prosektorium, to zostały one wyburzone, została
utworzona do nich podstawa i są już zacementowane. W tej chwili schną i będą okładane
płytkami.
Pani Małgorzata Gusta poinformowała, że w dniu wczorajszym odbyła się konferencja
z udziałem p. Marszałek i p. Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego. Jest możliwość zakupienia
darmowych szczepionek przeciwko grypie dla pacjentów. Zapytała, czy p. Dyrektor
orientował się jak jest z dostępnością i ceną szczepionek na rynku, ponieważ do piątku należy
dać odpowiedź w tym zakresie. Do końca października trzeba zaszczepić osoby, które będą
tym zainteresowane i obawia się, że może być na to za mało czasu. Z przeprowadzonej
analizy rynku powiatu włoszczowskiego wynika, że realna ilość potrzebnych szczepionek
to 700 sztuk.
Pan Rafał Krupa powiedział, że w ubiegłym roku w szpitalu wykonano niespełna 80
szczepionek, więc są to niewielkie ilości. Rozmawiał z p. Kierownik apteki, która zrobiła
rozeznanie i otrzymał informację, że szczepionki będą dostępne po 15 września.
Pani Małgorzata Gusta zapytała, czy jest to realne.
Pan Rafał Krupa powiedział, że na dzień dzisiejszy jest bardzo duży problem
ze szczepionkami, ponieważ jest duże zainteresowanie w tym zakresie. Z p. Kierownik apteki
ustalili, że szczepionki będą dla szpitala rezerwowane. Kwota jeszcze nie jest znana.
Pani Małgorzata Gusta zwróciła uwagę, że w projekcie będzie zapisana kwota i usługa.
Poprosiła, aby szczepienia były realizowane w POZ w szpitalu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy kadra POZ będzie w stanie zaszczepić 700 osób oprócz
przyjmowania pacjentów.
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Pan Rafał Krupa przyznał, że będzie to trudne, ale uważa, że się uda. Tak jak w przypadku
„covidu” były przesunięcia personelu między oddziałami na 2-3 dni, tak trzeba będzie zrobić
w tej sytuacji i realizować szczepienia.
Pani Małgorzata Gusta poprosiła o przygotowanie zakresu czynności konserwatorów, którzy
są zatrudnieni w szpitalu na podstawie umowy o pracę. Następnie zapytała, czy szpital
we Włoszczowie wykonuje podstawowe badania jak USG, prześwietlenia itd., ponieważ
w ostatnim tygodniu miała dwa zgłoszenia, że jest problem w tym zakresie.
Pan Rafał Krupa powiedział, że badania są wykonywane.
Pani Małgorzata Gusta poinformowała, że ma informacje, iż pacjenci są odsyłani do innych
jednostek, a jeżeli tak będzie, to szpital nigdy nie będzie realizować swoich zysków.
Nie rozumie dlaczego włoszczowscy pacjenci są odsyłani, żeby prześwietlenie wykonać
w innym szpitalu.
Pan Rafał Krupa również nie rozumie. Jest urządzenie rtg i na pewno prześwietlenia
są wykonywane codziennie i na bieżąco.
Pani Małgorzata Gusta powiedziała, że chodzi o pacjenta, który został przyjęty na oddział,
po jednym dniu został wypisany i kazano mu zrobić badania w Kielcach.
Pan Rafał Krupa zapytał, o jakie badania chodzi.
Pani Małgorzata Gusta odpowiedziała, że o prześwietlenie.
Pan Rafał Krupa powiedział, że w takim razie coś jest nie tak. Dodał ponadto, że podstawowe
badania rtg czy USG powinny być zlecane z POZ, albo od lekarza specjalisty. Jeżeli POZ
pisze na skierowaniu, że nie wykona pacjentowi badań, tylko odsyła do szpitala, to jest to
nieuczciwe, ponieważ jest to wykorzystywanie sytuacji szpitala. Podstawowe badania
powinny być wykonane przez POZ, ponieważ po to jest stawka kapitacyjna i po to jest
umowa z NFZ, żeby dzielić koszty.
Pani Małgorzata Gusta dodała, że pacjent o którym mówi trafił przez SOR na oddział,
z którego został na drugi dzień wypisany i kazano mu zrobić badania w Kielcach.
Pan Przewodniczący powiedział, że jest to indywidualna sprawa i poprosił, aby zostało
to sprawdzone i wyjaśnione.
Pan Rafał Krupa powiedział, że zostanie to sprawdzone. Dodał, że jeżeli chodzi o USG,
to w chwili obecnej jeden z lekarzy jest na urlopie i jest dwóch lekarzy, którzy przyjeżdżają
i wykonują badanie, w związku z czym, jeżeli faktycznie coś jest pilnego i nie można było
wykonać w jednym, czy drugim dniu, to może zdarzyć się tak, że jest odmowa wykonania
badania, ponieważ nie ma akurat tego specjalisty, który może to zrobić. Natomiast
w normalnym przypadku realizowane jest USG w trybie kalendarzowym tzn. jeżeli ktoś jest
w szpitalu to ma wykonane badanie niezwłocznie, natomiast jeżeli ktoś się zapisuje
na badanie, to jest umawiany na termin jego wykonania i jeżeli dany POZ ma podpisaną
ze szpitalem umowę to wykonywane jest za darmo, a jeżeli takiej umowy nie ma to jest to
badanie odpłatne.
Pani Małgorzata Gusta zwróciła uwagę na problem jaki występuje w poradni ortopedycznej.
Miała telefony z poradni z prośbą o pomoc w zakupieniu łóżka ortopedycznego, ponieważ to
które jest obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym. Wie, że do p. Dyrektora zostało to
już wielokrotnie zgłaszane. Poprosiła, aby odpowiednie łóżko zostało zakupione.
Pan Rafał Krupa przyznał, że łóżko ma około 35-40 lat i z pewnością powinno zostać
wymienione, natomiast profesjonalne łóżko to koszt około 10 000 zł.
Pan Wicestarosta poprosił o zestawienie wszystkich darowizn, które w związku z "covidem"
wpłynęły do szpitala od początku marca do 10 września oraz o informację, co z tych środków
zostało zakupione. Ponadto poprosił na piśmie o informację, ile wpłynęło ankiet jakości
obsługi pacjenta oraz, ile osób zostało skierowanych z POZ w ramach programu wykrywania
raka szyjki macicy.
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Pan Rafał Pacanowski odnosząc się do kwestii szczepionek na grypę powiedział, że wie,
iż seniorzy są zainteresowani takimi szczepieniami, w związku z czym poprosił,
aby przewidzieć w tej grupie osoby starsze. Seniorzy zwracają uwagę na cenę, jest to dla nich
istotne. Następnie zapytał, co się dzieje w kwestii remontu hospicjum, który miał zostać
przeprowadzony.
Pan Przewodniczący powiedział, że w uchwale w sprawie zmian w budżecie jest dotacja
do remontu hospicjum.
Pan Wicestarosta dodał, że wnioskowała o to p. doktor Szczukocka i p. doktor Śpiechowicz,
ponieważ remont, który był przeprowadzony w hospicjum jest podważany przez
pracowników hospicjum i w tym zakresie była sprawa w prokuraturze. Oprócz remontu
w środku mają zostać jeszcze usunięte kraty z okien i będą wstawiane szklane płyty.
Pan Rafał Krupa powiedział, że jeżeli zostanie to wykonane tylko w połowie,
to po termomodernizacji będzie trzeba wykonać drugą część. Ma nadzieję, że się to uda.
Pan Rafał Pacanowski zapytał, kiedy rozpocznie się realizacja ronda na skrzyżowaniu ulic
Młynarskiej, Sienkiewicza i Głowackiego.
Pan Przewodniczący odpowiedział, że zadanie ma zostać zrealizowane do 15 listopada.
Na tym zakończono posiedzenie, które trwało w godz. 737– 840.
Protokolant:

Przewodniczący Zarządu:

Agata Tomasik

Dariusz Czechowski
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