Protokół nr XIII/2011
z przebiegu obrad XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
odbytym w dniu 06 października 2011r.

Stan Rady Gminy 15 radnych, w Sesji udział wzięło 13 radnych.
Ponadto w Sesji udział wzięli goście zaproszeni:
1. Zbigniew Barski

Wójt Gminy

2. Józef Bartkowiak

Radny Sejmiku Województwa

4. Leszek Turczyniak

Radny Sejmiku Województwa

5. Janina Pawlik

Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego

6. Roman Sikora

Radny Powiatu

7. Artur Malejka

Dyrektor Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego

8. Bogusława Rykała

Przewodnicząca Związków Zawodowych Szpitala

9.Alicja Antkiewicz

Radca Prawny UG

10.Oleg Sanocki

Redaktor wiadomości Gubińskich

11. Aniela Nesterowicz

Sołtys

12. Zbigniew Lider

Sołtys

13. Edyta Puchałko

Sołtys

14. Edyta Zajkowska

Sołtys

15. Rafał Janik

Sołtys

16. Henryk Gawron

Sołtys

17. Mieczysław Wolak

Sołtys

18.Wiesław Hajnas

Sołtys

19. Małgorzata Łuszczyńska

Sołtys

20. Adam Loret

Sołtys

21. Urszula Peron

Sołtys

Stan Rady Gminy to 15stu radnych, obecnych 13 radnych sprawia, Ŝe Sesja Rady Gminy jest
prawomocna do podejmowania wszelkich uchwał decyzji i ustaleń.
Obecność na Sesji dokumentują listy obecności radnych i gości, które stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.

Do punktu 1:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło otworzył XIII Nadzwyczajną Sesję Rady
Gminy o godz. 17.00. Stan Radnych 15 obecnych 13. Sesja Rady Gminy jest prawomocna do
podejmowania wszelkich uchwał, decyzji i ustaleń. Przewodniczący Rady Gminy przywitał
radnych, Wójta, pracowników Urzędu i zaproszonych gości. Poinformował, Ŝe Sesja Rady
Gminy jest nagrywana, następnie przedstawił porządek obrad.

Do punktu 2:
Przedstawienie planu restrukturyzacji szpitala Powiatowego w Krośnie Odrzańskim
(Gubinie).
Radny Krzysztof Irisik przedstawił i odczytał pismo które skierowane zostało do Wójta
Gminy Gubin Zbigniewa Barskiego od Starosty Powiatu Krośnieńskiego w celu wyraŜenia
opinii dotyczącej planu restrukturyzacji szpitala. Następnie radny przedstawił pismo
Konsorcjum Zakładu Usług Konsultingowych KNOW Sp z o.o Grupa Nowy szpital w
Świebodzinie Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie przedstawiając równieŜ załączony plan
restrukturyzacji szpitala jak i równieŜ pismo skierowanego Wicestarosty powiatu
Krośnieńskiego , które zawiera informacje dotyczące wysokości kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia, stan na dzień 31 sierpnia 2011 r. jak i równieŜ cel restrukturyzuj, który
zbilansowałby działalność jednostki, która w chwil obecnej odnotowuje średniomiesięczną
stratę w wysokości 120 tyś. zł.

Do punktu 3:
Dyskusja
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło – mam parę

pytań

do Dyrektora Szpitala

Pana Artura Malejki. Pierwsze pytanie dotyczy danych statystycznych, gmina Gubin i miasto
Gubin, to jest 43,71% ludności powiatu. Przytoczę parę wypowiedzi osób które wypowiadały
się w tym temacie „ powiat krośnieński miasto Gubin ma absolutną specyfikę terytorialną,
oddalone od Krosna Odrzańskiego o 30 km, gmina Gubin jest największą gminą
w województwie lubuskim, jedna z największych w Polsce”. Większość mieszkańców jest
nierozerwalnie związana z komunikacyjnie z Gubinem, a z takich miejscowości jak Mielno,
Strzegów, Brzozów jest niemal 60 km do miasta powiatowego Krosna Odrzańskiego, nie da
się z tych miejscowości w krótkim czasie dojechać do szpitala w Krośnie Odrzańskim. Biorąc
pod uwagę powiatygdzie znajdują się dwa szpitale to odległość tych miast jest następująca np.

Wschowa – Leszno 18 km, Wschowa – Głogów 28 km, śagań – śary 13 km, śary – Lubsko
20 km, KoŜuchów – Nowa Sól 11 km, Nowa Sól – Zielona Góra 23 km, Zielona Góra –
Sulechów 19km, takich miejscowości w których szpitalu powielają się oddziały jest duŜo.
Mam pytanie co się będzie działo z naszymi mieszkańcami jeśli w Krośnie Odrzańskim
zostanie zablokowany most np. w przypadku powodzi? W tym przypadku odcinamy miasto
Gubin i gminę Gubinom Krosna Odrzańskiego. Przeczytam kilka wypowiedzi udzielonych m.
in. dla gazety lubuskiej przez Panią Michalak „ budynek lecznicy w Gubinie jest znacznie
nowocześniejszy, w Krośnie Odrzańskim planuje utworzenie dwóch małych oddziałów,
chirurgię jednego dnia i ginekologię jednego dnia, wasz budynek zostanie w całości
zagospodarowany, przeniesiemy zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego” niespełna po
1,5 roku wypowiedź Pana Artura Malejki „ gubiński szpital jest o wiele większy od
krośnieńskiego lecz stan techniczny pozostawia wiele do Ŝyczenia, prowadzenie szpitala w
dwóch miastach to logicznie, organizacyjnie i ekonomiczny koszmar, nie wyobraŜam sobie
dalszego funkcjonowania szpitala w obecnej formie”, następna wypowiedź „ mamy o wiele
niŜszy kontrakt z NFZ niŜ zakładaliśmy, sytuacja zmusza nas do oszczędności, jeśli nie
przeorganizujemy szpitala teraz to placówce moŜe nawet grozić upadłość”. Proszę Państwa
nie moŜemy stanąć po stronie spółki, poniewaŜ naszych mieszkańców skazuje to na tułaczkę,
nie liczy się nasze zdanie prywatne, liczą się nasi mieszkańcy.
Dyrektor Szpitala Artur Malejka – nie do końca słowa które teraz padły są prawdą,
przesłany do Starostwa Powiatowego projekt restrukturyzacji szpitala daje moŜliwość
oszczędności. Dzięki restrukturyzacji kwota oszczędności to 160 tys. zł miesięcznie, deficyt
szpitala który teraz wynosi to 120 tys. zł Prawdą jest to, Ŝe jeden budynek szpitala jest w
najlepszym stanie, zgodnie z planem restrukturyzacji będzie zagospodarowany dla tych
świadczeń dla których zostały przewidziane w planie restrukturyzacji szpitala w powiecie
krośnieńskim. Prawdą jest równieŜ to, Ŝe mieszkańcy Gubina sa szarpani, to jest rzecz którą
szanuje, dlatego jestem dziś z państwem, przyznaje się Ŝe sam jestem autorem tego planu i
moim zdaniem jako Dyrektora zarządzającego placówką jest prowadzenie placówki w
najlepszy sposób jaki jest teraz moŜliwy. W obecnej w chwili jesteśmy w takiej sytuacji
finansowej, Ŝe przy tym finansowaniu nie jesteśmy w stanie utrzymać szpitala, więc pytanie
jest czy my szpital w powiecie krośnieńskim uratujemy czy my szpitala nie uratujemy.
Rozwój szpitala wymaga określonych środków finansowych i te środki przy załoŜeniu 50%
moŜna wypracować i moŜna tzw. rozwoju zrównowaŜonego przekazywać na realizację zadań
w postaci remontów, zakupów i niezbędnych inwestycji, to te środki są potrzebne, muszą
przybywać. Nie moŜemy liczyć teraz na Ŝadne dofinansowanie, jak to inne szpitale mają

moŜliwość, w naszym przypadku te pieniądze są moŜliwe tylko do pozyskania w ramach
bieŜących działalności, więc jeśli chcemy te pieniądze mieć musimy odpowiednio prowadzić
szpital. Nie jest efektywne prowadzenie szpitala w sytuacji kiedy mamy do czynienia z
podwójną lokalizacją w sytuacji takiego kontraktu z NFZ.
W momencie kiedy były prowadzone rozmowy między Konsorcjum a władzami
samorządowymi układ był inny, inna była struktura kontraktu, inna była wysokość kontraktu,
to co w tamtym momencie było moŜliwe i wydawało się realizowane okazało się po nie
długim czasie, Ŝe jest nierealne, wygląda na to, Ŝe fundusz drastyczne obciął finansowanie
tego szpitala i to zmusza do podjęcia jakiś działań, które mają na celu uratowanie funkcji
szpitala. Jeśli chodzi o wypowiedź Pani Magdy Michalak, która mówiła o stanie tych
budynków i o kontrakcie to wszystko to na tamten czas było jak najbardziej słuszne, proszę
spojrzeć, Ŝe w piśmie przedstawiam powody dotyczące bezwzględnych posunięć. NFZ do
pierwszej połowy 2010 roku wywiązywał się ze zobowiązań finansowania nadwykonań,
gdyby taka sytuacja miała miejsce cały czas to na pewno nie znaleźlibyśmy się w takiej
sytuacji, to jest odpowiedź a to dlaczego to wszystko było moŜliwe wcześniej a teraz moŜliwe
nie jest. Szpital w Gubinie jest szpitalem, gdzie są trzy budynki, z czego jeden najnowszy
budynek o całkiem niezłym standardzie, nadający się do wykorzystania bez zwiększonych
zadań remontowych i inwestycyjnych. Natomiast budynek E w którym znajduje się teraz
administracja nie nadaje się do zagospodarowania na poradnie specjalistyczne. RównieŜ
budynek A szpitala, tam największą bolączką jest blok operacyjny który ma wydaną decyzję
sanepidowską

o

doprowadzenie

budynku

do

właściwego

stanu

sanitarno

–

epidemiologicznego, koszty takiego działania byłyby kosztowne 100 tys. zł, do tego koszt
remontu kotłowni itp.
Wójt Gminy Zbigniew Barski – Panie Dyrektorze, nie pierwszy raz spotykamy się z tym, Ŝe
szpital ma problemy, w miesiącu czerwcu mówił Pan, Ŝe osiąga dobre wyniki i zna się Pan na
nowoczesnym zarządzaniu mimo trudności z jakimi się tu borykacie. Jako spółka posiadacie
kilkanaście szpitali więc proszę mi wytłumaczyć jak rozliczacie się, czy spółka jako całość
czy kaŜdy z was osobno. Miasto opodatkowało mieszkańców, aby ten szpital powstał, a teraz
zabieracie sprzęt i przenosicie wszystko do Krosna Odrzańskiego. Jako mieszkaniec Gubina,
uwaŜam, Ŝe Pana wypowiedzi nie są tak do końca prawdą, więc to wy zabierajcie się stąd, a
my ewentualnie będziemy się martwić co tym dalej zrobić, mamy zatrudnioną kadrę, sprzęt.
Zastanówcie się co jest waszym priorytetem, zysk czy dobro pacjenta.

Dyrektor Szpitala Artur Malejka – kaŜda ze spółek jest zobowiązana wypracować wynik
finansowy i za to odpowiada prezes, wynik finansowy przewidziany jest na korzyść spółki a
na nie korzyść.
Gość – jak duŜe jest to piętro w Krośnie Odrzańskim, które pomieści wszystkie oddziały?
Panie Dyrektorze proszę mi powiedzieć, jeśli Pan zamierza zmieścić wszystkie łóŜka
i zwiększyć kontrakt z NFZ to jak Pan zmieści tą lokalną?
Dyrektor Szpitala Artur Malejka – liczba łóŜek nie jest kryterium do podpisania kontraktu
z NFZ, takŜe nie jest kryterium jakość wykonywanych świadczeń, wręcz przeciwnie, koszt
utrzymania pacjenta jest bardzo duŜy, dlatego nowoczesne techniki operacyjne, które maja na
celu pobyt pacjenta jak najkrótszy w tym teŜ kontekście aby maksymalnie wykorzystać
wszystkie łóŜka.
Przewodnicząca Związków Zawodowych Bogusława Rykała – jeśli będzie zablokowany
most to co z nami będzie i jak to się ma, Ŝe lekarzom nie opłaca się dojeŜdŜać, a my za swoją
pensję będziemy musieli dojeŜdŜać do szpitala w Krośnie Odrzańskim.
Wójt Gminy Zbigniew Barski – Panie Dyrektorze, mówił Pan, Ŝe kaŜda z tych spółek
stanowi odrębny podmiot, dlaczego Krosno i Gubin nie stanowią dwóch odrębnych spółek,
wtedy byłaby inna zasada finansowania , czy walka i szum wokół szpitala nie toczy się w
związku z utratą pogotowia, czy nie stało się to waszą kartą przetargową aby pogotowie
odzyskać?
Dyrektor Szpitala Artur Malejka – większość kwestii dotyczyła braku pogotowia, jeśli nie
będziemy mieć pogotowia to trzeba będzie pomyśleć, rentowność pogotowia jest między
120 tys. zł a 150 tys. zł czyli dodatkowo do zwrotu z tego tytułu, sytuacja wtedy staje się
bardzo drastyczna i trzeba będzie pomyśleć o dodatkowych oszczędnościach. W najbliŜszych
dniach sytuacja ta się wyjaśni. Jeśli chodzi o sytuację, w której most jest uszkodzony to
bardzo często organizujemy transport lotniczy, kwestia nocnego miejsca jest juŜ
opracowywana do końca roku będą wyznaczone miejsca.
Przewodniczący rady Zbigniew Zygadło – zwracam się z pytaniem do Pana Dyrektora, w
jaki sposób chce Pan konkurować juŜ z istniejącymi przychodniami, lekarze którzy pracują w
spółce nie przejdą do konkurencji, jak Pan zamierza to zrobić? Jak mogliście dopuścić do
takiej sytuacji o której dziś rozmawiamy o likwidacji szpitala, straciliście pogotowie, jak?

Dyrektor Szpitala Artur Malejka – zgodnie z zarządzeniem prezesa, kryteria oceny ofert
które się składa na dane świadczenie ustanowione są zarządzeniem Prezesa Rady NFZ ,
zgodnie z zarządzeniem i wyliczeniami liczba punków do zdobycia w zakresie świadczeń
jakości to 44 pkt, w zakresie personelu 27 pkt, dlatego dla nas rzeczą niezrozumiałą jest to Ŝe
konkurencja uzyskała 50 pkt na 44 pkt moŜliwe dlatego się odwołaliśmy, o tym czy zaistniało
przestępstwo zadecyduje Prezes Rady NFZ i organ m.in. ścigania.
Radny Sejmiku Wojewódzkiego Leszek Turczyniak – kaŜdy kontrakt jest negocjowany, i
to Ŝe wcześniej były kontrakty Panie Dyrektorze jak Pan wspomniał w granicach 20 mln a na
dzień dzisiejszy sa w granicach 17 mln to jest jedną z przyczyn restrukturyzacji szpitala. W
tym co Pan mówi jest trochę nieścisłości, na dzień dzisiejszy powiem, Ŝe nie umiecie
negocjować kontraktu poniewaŜ niektóre szpitale mają 100 % a nawet 110% lepsze kontrakty
za osiągnięcia, dlatego to nie jest tak do końca jak Pan tu przedstawia. Natomiast jeśli chodzi
o konkurs a ratownictwo medyczne to jest to konkurs nic innego jak przetarg, jeśli wy
odwołaliście się to dalej będziecie negocjować kontrakty z NFZ. Te dwa miasta są
specyficzne, problem jest, natomiast chce powiedzieć, Ŝe jeśli umowa z Zarządem była to
trzeba ją uszanować, moja opinia jest taka, Ŝe w tych dwóch miastach musi być szpital, macie
słabych menadŜerów. Jeśli jest spółka to inwestuje, a ja nie widzę Ŝadnych inwestycji.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzypa – w dobrej wierze skierowaliśmy pismo do
Państwa, bo niebywałe jest słuchanie głosów tych których sprawa rzecz dotyczy, w sytuacji
kryzysu w której się znajdujemy. Dlatego z państwa pomocą chcemy wypracować najlepszą
decyzję z moŜliwych dotyczącą szpitala. Na ostatniej Radzie Powiatu padła propozycja, Ŝe
rada powiatu podejmie stanowisko w odniesieniu do inicjatyw gospodarczych i
ekonomicznych związanych z kopalnią i elektrownią której budowa miała dotyczyć waszej
gminy i gminy Brody, dlatego chciałbym dzisiaj poprosić Pana Przewodniczącego Rady i
Wójta Gminy o współuczestnictwo w sprawach wypracowania stanowiska Powiatu w tej
sprawie.
Do punktu 4:
Wypracowanie opinii na temat restrukturyzacji szpitala Powiatowego w Krośnie
Odrzańskim (Gubin).

Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał opinie wyraŜoną w formie uchwały Rady
Gminy Gubin w sprawie wyraŜenia negatywnej opinii planu restrukturyzacji Szpitala Powiatu
Krośnieńskiego.
Uchwała została przyjęta 13 za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 5:
Zakończenie posiedzenia Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zakończył posiedzenie o godz. 19.30
AN
Protokołował

Przewodniczący

