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PROTOKÓŁ Nr 121.2017 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 18 grudnia 2017 r.

Przewodniczył: Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady

i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w< posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie 
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz.9:45.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu;
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu;
3) Pan Jan Rzeszotarski -  Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu;
4) Pan Marcin Błaszczyk -  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu;
5) Pani Jadwiga Błażewska -  Główna księgowa SPZZOZ w Sierpcu;
6) Pan Rafał Wiśniewski -  Zastępca dyrektora ds. administracyjno -  

eksploatacyjnych i zamówień publicznych;
7) Pan Dariusz Ostapowski -  Zastępca Dyrektora ds. Medycznych;
8) Pan Zbigniew Czajkowski -  pracownik Wydziału Oświaty i Zdrowia;
9) Pan Wojciech Rychter — Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych.

Porządek posiedzenia: ;
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się,z informacją dotyczącą rozstrzygnięcia ofert na świadczenia 

usług medycznych oraz trudnej sytuacji finansowej SPZZOZ w Sierpcu.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski -  Starosta 
Sierpecki witając zaproszonych gości oraz biorących udział w posiedzeniu członków 
Zarządu (stan członków -  3 osoby).
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Ad. pkt 2 .
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (3-za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. j -

Ad. pkt 3 : . .. ! i- :
Pan Starosta poinformował, iż [powyższe spotkanie dotyczy spraw związanych 
z rozstrzygnięciem przetargów i podpisaniem kontraktów przez lekarzy, i 
Pan Starosta poinformował, iż otrzymał pismo od Pana Michała Dzięgielewskiego -  
Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ skierowane do 
Pani Beaty Bany -  Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu Ipismo stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu/  na które należy przekazać odpowiedź do godz. 12:00 do dnia 
18 grudnia 2017r. Dodał, że jest to odpowiedź na pismo Pana Szymona Głowackiego 
-  kierownika oddziału chirurgicznego SPZZOZ w Sierpcu. j ;
Ponadto Pan Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym o godz. 7:30 Pani Beata 
Bany -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu złożyła wypowiedzenie o pracę z zachowaniem 
jednomiesięcznego! wypowiedzenia, który upłynie z dniem 31 stycznia 
2018r. /wypowiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/., " \ •
Pan Starosta poinformował również, iż uzyskał informację, że Pani Dyrektor 
wystąpiła z pismem do NFZ o możliwości wystąpienia problemu z funkcjonowaniem 
od 1 stycznia 2018rl oddziału chirurgicznego. Nadmienił, że bez tego oddziału szpital 
nie może istnieć, ponieważ jest to jeden z podstawowych oddziałów, który powinien 
być w sieci szpitala. Wyjaśnił, iż sytuacja w szpitalu zaczęła się robić [bardzo 
poważna, w związku z powyższym prosił o rozmowy z lekarzami. Dodał, że nie tylko
w Sierpcu w szpitalu jest taka sytuacja i problem z podpisaniem kontraktu 
z lekarzami, które grozi zawieszeniem pracy niektórych oddziałów. | I 
Pan Starosta zapytał, czy Pani Główna księgowa i Zastępca Dyrektora 
ds. medycznych posiadają upoważnienia do podpisania kontraktów?
Pani Jadwiga Błażewska -  Główna księgowa odpowiedziała, że i Pan Dariusz 
Ostapowski - Zastępca Dyrektora posiada upoważnienie do podpisywania umów 
z lekarzami, natomiast ona posiada ogólne upoważnienie do zarządu zwykłego.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, czy to są wystarczające upoważnienia dla 
funkcjonowania szpitala? I

Na salę posiedzenia przybyła Pani Krystyna Siwiec -  stan członków Zarządu 4.

Pan Rafał Wiśniewski odpowiedział, że w interpretacji radcy prawnego czynności 
zwykłego zarządu, kiedy decyzja musi być podjęta szybko (nawet podpisanie umów) 
i skutkująca długo terminowymi skutkami finansowymi, są czynnościami zwykłego 
zarządu. Dodał, że w przypadku umów muszą zostać podjęte wówczas, kiedy Pani 
Dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Ponadto Pan Starosta poinformował, iż należy udzielić odpowiedzi; na pismo do 
Wojewódzkiej Stacji Epidemiologiczne w sprawie Programu dostosowawczego dla 
SPZZOZ w Sierpcu opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia Ipismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.



Zapytał, czy do pisma należy dołączyć stanowisko oraz odpis z protokołu z sesji 
Rady Powiatu, w któiym jest zawarta informacja o sprzedaży nieruchomości? Dodał, 
że w uchwale nie można zapisać, że nieruchomości są na sprzedaż z przeznaczeniem 
środków na szpital, natomiast jest stwierdzenie w protokole z obrad sesji, że środki 
otrzymane ze sprzedaży’ nieruchomości w m. Studzieniec zostaną przeznaczone na 
modernizacje szpitala i będą zabezpieczone w budżecie Powiatu.
Pan Rafał Wiśniewski powiedział, że należy również wpisać planowany termin 
spełnienia wymagania, który można rozłożyć w odpowiednim czasie. Ponadto 
poproszono o odpowiedź, jakie jest stanowisko organu założycielskiego w sprawie 
planów wobec podmiotu leczniczego w zakresie wsparcia w usuwaniu występujących 
niezgodności z przepisami prawa. Dodał, że nie jest doprecyzowane jakich przepisów 
prawa i co będzie uznane przez Inspektora Sanitarnego w Warszawie za odpowiedź 
na to pytanie.
Pan Starosta uważa, że!należy uzyskać informację z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno 
— Epidemiologicznej i zapytać, czy taka forma udzielenia gwarancji ze strony 
Powiatu jest wystarczająca tzn. dołączyć uchwałę w sprawie sprzedaży 
nieruchomości oraz odpis z protokołu oraz środki, które co roku zostały zaplanowane 
dla szpitala. ■
Pan Skarbnik uważa, że należy wspomnieć jeszcze o jednej sprawie. Dodał, że na 
poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu była inicjatywa, aby przeanalizować 
budżet pod kątem zwiększenia dotacji w roku bieżącym. Oznajmił, iż ta analiza 
została dokonana i na sesji 28 grudnia br. będzie zwiększona dotacja dla szpitala 
o kwotę około 105.000 zł. Dodał, że kwota łącznie z dotacjami z gmin będzie 
wynosić około 614.000 zł.
Pan Starosta przypomniał, że był wniosek ze szpitala, że po uwolnieniu tej kwoty na 
sesji środki mają zostać przeznaczone na regulację płac. Dodał, iż kwota miała być 
większa tj. około 130.000 zł, ale w związku z dopłatą środków do szkoły Leonium 
w kwocie 74.000zł, kwota została zmniejszona.
Następnie Pan Starosta powrócił do sprawy obsady lekarzy na oddziale 
chirurgicznym. !
Pan Jan Rzeszotarski -  Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy jest 
możliwość utrzymania tego oddziału?
Pan Dariusz Ostapowski -Zastępca Dyrektora poinformował, iż od dwóch 
miesięcy nic innego nie robią tylko prowadzą rozmowy. Dodał, iż odbyło się 
spotkanie z ordynatorami z propozycją, czy są zdolni przyjąć stawki zaoferowane 
przez Komisję przetargową dla dobra i ratowania szpitala. Oznajmił, że nikt nie 
wyraził zgody przyjęcia takiej propozycji. Ponadto odbyło się spotkanie 
z anestezjologami szpitala, którzy przedstawili najwyższe propozycje stawek, jakie są 
do tej pory.
Pan Starosta zapytał, czy jeżeli anestezjologowie by nie podpisali, czy istnieje 
zabezpieczenie anestezjologiczne przez pozostałych lekarzy?
Pan Dariusz Ostapowski -Zastępca Dyrektora odpowiedział, że nie.



Pan Rafał Wiśniewski nadmieniły że jest to trzech głównych lekarzy obstawiających 
90% oddziału. j ; i
Pan Dariusz Ostapowski stwierdził, że jest zdziwiony pismami, które ! zostały 
wysłane od lekarzy do Wydziału Zdrowia o możliwości zamknięcia szpitala. Dodał, 
iż te pisma nie były uzgadniane z dyrekcją i nikt nie informował, że takie pisma 
zostały wysłane. Podkreślił, iż podczas negocjacji z lekarzami wszystkie’ stawki 
wzrosły. Dodał, iż czasami udało się stawki zminimalizować. Oznajmił, że’ po raz 
trzeci ogłaszają konkurs na poradnię chirurgiczną i endoskopową i po raz kolejny 
przesuwany jest termin konkursu, ponieważ nie wpłynęły żadne oferty. Stwierdził, że 
problem można rozwiązać szybko poprzez akceptuję żądania lekarzy. : j
Pan Jan Rzeszotarski — Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, jaki to będzie 
koszt? i i
Pan Dariusz Ostapowski odpowiedział, że licząc bardzo oszczędnie i wybierając 
wariant optymistyczny, to jest kwota powyżej 300.000 zł rocznie.
Pan Starosta zapytał, czy są możliwości zakontraktowania innych lekarzy; w tym 
krótkim czasie? Czy w razie nie podpisania kontraktu, ilu chirurgów pozostanie na 
oddziale chirurgicznym? Czy wszyscy są na kontraktach?
Pan Dariusz Ostapowski odpowiedział, że trudno powiedzieć. Dodał,! że są 
zainteresowane trzy osoby z zewnątrz na oddział chirurgiczny, ale to są na razie 
wstępne rozmowy,1 a jaki będzie efekt końcowy nie wiadomo. Część dekarzy 
dowiadując się o| sytuacji w szpitalu, zaczyna się wycofywać z propozycji. 
Stwierdził, że na razie nie ma żadnego rozwiązania, jeżeli chodzi o wymianę kadry 
lekarskiej. ; ;
Pan Starosta stwierdził, że do końca roku jest mało czasu. Poprosił o przedstawienie 
propozycji. i j -j . !
Pan Dariusz Ostapowski powiedział, że są dwie propozycje - wystąpić z pismem
0 zawieszeniu pracy oddziału lub; zaakceptowanie stawek,, jakie zostały 
przedstawione przez lekarzy i wówczas dojdzie do podpisania umowy. ; I
Pani Sekretarz zapytała, jakich oddziałów dotyczyłoby zawieszenie działalności? 
Pan Dariusz Ostapowski odpowiedział, że nie tylko chirurgii, ale są poważne 
problemy z Odziałem Intensywnej Opieki Medycznej. |
Pan Starosta zapytał, czy nie zostały pewne sprawy podjęte za późno? ; j ^ ' 
Pan Dariusz Ostapowski uważa, że nikt nie przewidział sytuacji, jaka jest dbecriie 

. w szpitalu. ; I . , ;
Pan Starosta uważa, że było wiadomo, że rozmów z lekarzami łatwych nie będzie
1 będą problemy. Uważa, że nastąpił błąd komunikacyjny. Wie, że nie jest łatwo
rozmawiać z lekarzami, ale pewne sprawy riależy rozwiązywać dużo wcześniej. 
Dodał, iż Zarząd Powiatu nie może ingerować w pracę Pani Dyrektor. i
Ponadto Pan Starosta podkreślił,1 iż dopuszczenie zamknięcia szpitala nie wchodzi 
w grę. Wyjaśnił, iż szpital przygotował raport ekonomiczny dla szpitala na okres 
3 łat, w którym na rok 2018 założona jest strata 338.000zł. Zapytał, Głównej 
księgowej, jakie były przyjęte stawki dla lekarzy w raporcie, czy na podstawie 
ubiegłorocznych kontraktów, czy nowych kontraktów przewidujących podwyżkę?
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Pan Starosta uważa, że w ciągu roku jeżeli byłaby zwyżka starty to jest problem, ale 
nie ma zagrożenia w bieżącym funkcjonowaniu szpitala. Uważa, że jeżeli lekarze 
chcą te same stawki to nie ma zagrożenia.
Pan Wiśniewski powiedział, że w większości stawki są wyższe.
Pan Starosta stwierdził, że była mowa, że część lekarzy chce mieć na tym samym 
poziomie.
Pan Ostapowski dodał, że większość miała wyższe stawki.
Pan Wiśniewski powiedział, że będzie to różnica pomiędzy stawkami 
dotychczasowymi, czyli przyjętymi w planie o którym było mówione, a tymi 
zaoferowanymi przez lekarzy tj. szacunkowo około 315.000zł rocznie.
Pan Starosta powiedział, że uzyskał informację, że część stawek zostało 
wynegocjowane na warunkach korzystniejszych.
Pan Ostapowski wyjaśnił, iż chodzi o to, że zostały; obniżone ceny z tego co 
proponowali lekarze, bo byłyby jeszcze wyższe.
Pan Starosta uważa, że należy dalej negocjować. Dodał, że kontrakty są to 
indywidualne umowy cywilno -  prawne i z każdym lekarzem można podpisać 
umowę.
Pan Wiśniewski nadmienił, że wzór umowy został załączony do konkursu. Dodał, że 
lekarze nie podpiszą żadnej innej umowy. Stwierdził, iż konkurs nie jest ani 
unieważniony ani rozstrzygnięty, on jest na etapie przedstawienie przez komisje Pani 
Dyrektor protokołu do rozstrzygnięcia bądź unieważnienia lub prowadzenia rozmów. 
Stwierdził, że lekarze nie podpiszą żadnej innej umowy jak tylko tą, która została 
załączona jako wzór umowy do dokumentacji konkursowej.
Pan Starosta powiedział, iż uważał że jest zamknięty już konkurs i są indywidualne 
negocjacje prowadzone zj lekarzami.
Główna księgowa powiedziała, że negocjacje przeprowadzała komisja na zlecenie 
Pani Dyrektor.
Pan Wiśniewski wyjaśnił, iż konkurs dotyczył wszystkich oddziałów. Wszyscy 
lekarze złożyli ofertę i każdy mógł zaoferować tyle ile uważał.
Pan Starosta dodał, że: jeżeli szpital nie wykona od 95% do 100% kontraktu to 
wówczas kontrakt będzie obniżony. W związku z powyższym szpital otrzyma 
mniejsze środki. Zapytał, czy była dokonana taka analiza?
Pan Wiśniewski powiedział, że jest to minimalne założenie że kontrakt będzie na 
poziomie dotychczasowym. Dodał, że będzie brany pod uwagę ostatni kwartał, który 
jest w miarę dobry.
Pan Starosta stwierdził, że jeżeli zostanie zawieszony oddział chirurgii to będą 
również straty ponieważ nie będzie wyrabiany kontrakt, jak również co zrobić 
wówczas z pracownikami na tym oddziałem. Stwierdził, że są to bardzo olbrzymie 
koszty.
Pani Krystyna Siwiec stwierdziła, że należy zabezpieczyć mieszkańcom dostęp do 
szpitala i opieki medycznej. Dodała, że ze względu na sytuację na dzień dzisiejszy 
nie ma wyjścia i należy podpisać kontrakty.



Pan Starosta uważa, że Dyrektorzy powinni zaproponować jakieś rozwiązanie 
i wziąć wszystkie aspekty dla dobra tego szpitala. Oznajmił, iż Powiat co roku 
wspiera finansowo | szpital na jego modernizację. Stwierdził, iż należy konkretnie 
porozmawiać z lekarzami. Dodał, jiż Zarząd nie może podejmować decyzji a umowę 
podpisuje Dyrektor szpitala. ;Nadmienił, iż ustalenia Starosty na! temat 
podpisywanych kontraktów z lekarzami byłyby nie poważne. |
Pan Starosta zapytał Pana Wojciecha Rychtera czy w najbliższym czasie mogłaby 
się odbyć Komisja Spraw Społecznych na temat szpitala.
Pan Wojciech Rychter odpowiedział, że ustali termin spotkania. j
Pan Starosta zapytał o propozycję, ponieważ wyniki szpitala są bardzo ważne, ale 
należy wziąć pod uwagę aspekt społeczny, ponieważ nie pozostawi się społeczeństwa
od 1 stycznia 2018r. bez opieki lekarskiej. /
Pan Jan Rzeszotarski powiedział, że przy negocjacji jedna ze stron musi odpuścić, 
ale dobrze aby było to na korzyść szpitala.
Pan Starosta nadmienił, iż od pewnego czasu stanowisko lekarzy jest i nie do
zmienienia. ■ f
Pan Rafał Wiśniewski dodał, że nie podpisywane są umowy gdzie został już 
konkurs rozstrzygnięty i zgłaszone jest to do Wydziału Zdrowia Urzędu 
Wojewódzkiego. Dodał, że przedstawiane są umowy a lekarz nie podpisuje umowy 
ponieważ zastrzega sobie decyzje szpitala. ; !
Pan Starosta dodał, że jest przykład pism które zostały skierowane przez lelcarzy do 
Urzędu Wojewódzkiego. i i
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, ile jest procentowo załatwionych podpisanych 
kontraktów w szpitalu i przychodni? I
Pan Rafał Wiśniewski odpowiedział, że większość przychodni, a na oddziały nie
ma.
Pan Starosta zwrócił uwagę że w piśmie dostarczonym do Zarządu jest zapis, że 
oddział wewnętrzny ma podpisane kontrakty. v
Pan Rafał Wiśniewski odpowiedział, że Pani Dyrektor przed pójściem na 
zwolnienie lekarskie nie rozstrzygnęła konkursów. i
Pan Dariusz Ostapowski powiedział, że Komisja przetargowa przyjęła oferty, a Pani 
Dyrektor nie zatwierdziła ofert i konkurs został unieważniony, ponieważ został 
unieważniony ze względu na zwolnienie Pani Dyrektor.
Pan Rafał Wiśniewski powiedział, że Pani Dyrektor zobligowała pismem Komisję 
przetargową do pilnowania wyniku finansowego i w przypadku ujemnego .wyniku 
zawnioskowała o j  odrzucenie oferty. Podkreślił, iż Dyrektor jednoosobowo 
reprezentuje szpital i może powiedzieć że dla zapewnienia aspektów społecznych 
podejmuje taką czy inną decyzję. \
Pań Starosta uważa, że nie i ma tematu Pani Dyrektor ponieważ j złożyła 
wypowiedzenie z dnie 31 stycznia 2018r. I nie będzie za wyniki finansowe rozliczała.
Pan Rafał Wiśniewski powiedział, że w obecnej sytuacji, która pozostała Pani 
Główna księgowa musi zaprzeczyć sobie, ale reprezentuje Dyrektora i ma takie
prawo.
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Pan Rafał Wiśniewski powiedział, że w obecnej sytuacji która zaistniała, Pani 
Główna księgowa musi zaprzeczyć sobie, ale reprezentuje Dyrektora i ma takie 
prawo.
Pani Sekretarz zapytała ponownie, ile oddziałów w szpitalu musiałoby być 
zawieszonych?
Pan Rafał Wiśniewski odpowiedział, że około 90% oddziałów szpitalnych.
Pan Starosta stwierdził, że cały szpital. Zapytał, czy ktoś zdaje sobie sprawę jakie są 
to koszty zamknięcia szpitala?
Pan Sławomir Olejniczak uważa, że w tym temacie nie ma dyskusji i nie ma co 
poruszać tego tematu.
Pan Starosta powiedział, że w związku z pismem na które należy dać odpowiedź do 
godz. 12tej poprosił o przekazanie informacji, iż toczone są negocjacje z lekarzami 
i odpowiedź zostanie udzielona dwa dni później. Poprosił o rzetelną rozmowę 
z lekarzami na temat podpisywanych kontraktów.
Pani Główna księgowa dodała, że kiedy ordynator chirurgii dowiedział się
0 zwolnieniu lekarskim Pani Dyrektor, tak od razu zaczął pisać roszczeniowe pisma. 
Pan Starosta nadmienił; że wcześniej zaczęły się nieporozumienia Pani Dyrektor 
z lekarzami, które trwają, ale to należy załagodzić.
Pan Jan Rzeszotarski ■ uważa, że jeżeli byłyby te rozmowy prowadzone we 
wrześniu, to byłby jeszcze czas, ale obecnie należy podjąć odpowiednia decyzję.
Pan Dariusz Ostapowski powiedział, że trudno było pozyskać kardiologa, ale się 
udało. Ponadto były szanse na pozyskanie innych lekarzy, ale z braku czasu nie 
można było prowadzić negocjacji.
Pan Jan Rzeszotarski uważa, że jeżeli szpital zostanie wykreślony z sieci, to lekarze 
też odejdą.
Pan Starosta stwierdził, że dużo jest szpitali w okolicy, które potrzebują lekarzy.
Pan Dariusz Ostapowski uważa, że zawsze nowa praca nie daje gwarancji lepszego 
zatrudnienia.
Pan Starosta powiedział, że w przypadku szpitala w Sierpcu nie ma kogo dać na 
zastępstwo za lekarzy.
Pan Dariusz Ostapowski zapytał, czy zostaną zwolnieni ze stanowiska Rady 
Powiatu, że muszą się kierować rachunkiem ekonomicznym?
Pani Sekretarz zapytała, czy w stanowisku jest napisany jaki wynik?
Pan Dariusz Ostapowski powiedział, że jeżeli będą zwolnieni z tego obowiązku
1 będą się kierować aspektem społecznym i dobrem pacjentów Powiatu, podpiszą 
umowy z lekarzami zgodnie z przeprowadzonym konkursem na okres 18 miesięcy ze 
stawkami, które zostały wynegocjowane, a które są wyższe jak do tej pory, 
a wówczas zadanie zostanie rozwiązane na obecną sytuacje. Zapytał co dalej, czy 
akceptujemy takie rozwiązania, czy szukamy nowych pracowników?
Pan Jan Rzeszotarski uważa, że należy w ten sposób rozwiązać sytuację. Stwierdził, 
że nadal należy szukać lekarzy, ponieważ nie może być takiej sytuacji, która obecnie 
zaistniała.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, czy jest dużo lekarzy z wyższymi kontraktami?



Pań Rafał Wiśniewski odpowiedział, że głównie to dotyczy trzech lekarzy, którzy 
najwięcej podwyższyli kontrakty. j
Pan Starosta zapytał, ilu jest lekarzy na OIOM?
Pan Rafał Wiśniewski odpowiedział, że w zależności od ilości dyżurów które biorą.
Dodał, że podniesienie stawek argumentują pracą za dwóch lekarzy anestezjologów.
Pan Starosta zapytał, czy jeżeli podniesie się stawki, to jest szansa na obniżenie 
kosztów, ponieważ będzie pracował jeden lekarz?
Pan Dariusz Ostapowski odpowiedział, że jest to tłumaczenie lekarzy, że nikt nie 
przystąpi do konkursu i będą pojedyncze dyżury. Dodał, że może wejść 
rozporządzenie, że na dyżurze musi być dwóch lekarzy anestezjologów i wówczas 
koszty jeszcze wzrosną. j
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, czy przez anestezjologów wszystko ma paść?
Pan Rafał Wiśniewski odpowiedział, że bez lekarza anestezjologa nie będzie 
funkcjonowało dużo oddziałów, a szczególnie tych operacyjnych. . I
Pan Starosta poprosił Panią Sekretarz, aby skierowała zapytanie do Pana Mecenasa 
jaką ma moc prawną oświadczenie podjęte przez radnych. I ; ^
Pani Sekretarz powiedziała, że powyższe oświadczenie było stworzone na sesji 
Rady Powiatu. Dodała, że w oświadczeniu jest zapis „biorąc pod uwagę wynik 
finansowy”. Stwierdziła, że nie ma wyjaśnienia o jaki wynik finansowy chodzi.
Pani Krystyna Siwiec powiedziała, że przekaz Pani Dyrektor był taki, że należy 
trzymać się wyniku. ■ ;
Pan Rafał Wiśniewski powiedział, że uchwała która została podjęta nie zobowiązuje 
do: dodatniego wyniku, tylko ma się odnosić do wskaźników z rozporządzenia. 
Dodał, że podjęte działania mają przynosić efekt.
Pan Starosta powiedział, że żaden Dyrektor szpitala nie był zwolniony za| ujemny 
wynik finansowy. ;
Pani Sekretarz zauważyła, że były podejmowane różne działania, żeby były; zawarte 
jak najlepsze kontrakty dla szpitala, które jednak nie przyniosły skutku. Zapytała, czy 
jeżeli zostanie zawieszone 90% działalności szpitala, a następnie odwieszona, to czy 
te skutki nie będą wyższe niż podpisanie kontraktów na stawkach wskazanych przez £  
lekarzy? Czy dokonano takiej analizy ekonomicznej i prawnej? i
Pan Rafał Wiśniewski zacytował zdanie, które Pani Dyrektor przedstawiła w piśmie 
do Komisji konkursowej „ Bardzo proszę by Komisja w swoich pracach, a konkretnie 
w ' negocjacjach ! prowadzonych z oferentami dążyła do osiągania jak 
najkorzystniejszych stawek finansowych w celu poprawy wyniku finansowego 
SPZZOZ w Sierpcu”. Stwierdził, że Komisja tymi zaproponowanymi stawkami 
poprawić wyniku nie mogła.
Pan Zbigniew Czajkowski -  pracownik Wydziału Oświaty powiedział, że Rada 
Społeczna opiniuje wszystkie uchwały i oświadczenia szpitala. Dodał, że jeżeli 
dojdzie do złożenia wniosku w sprawie czasowego ograniczenia działalności, 
zapewniał że Rada Społeczna ten wniosek zaopiniuje negatywnie. Dodał, że 
porównując opinie Rady Społecznej, to one są sprzeczne. !
Pan Starosta dodał, że nikt nie weźmie odpowiedzialności za zawieszenie szpitala:
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Pani Krystyna Siwiec uważa, że negocjacje, które miały się odbyć już się odbyły, 
natomiast dyrekcja musi rozpocząć nowe przemyślenia w styczniu. Uważa, że po 
zapoznaniu się z sytuacją w szpitalu Zarząd Powiatu może pozytywnie zaopiniować 
podpisanie kontraktów, ponieważ najważniejsze jest zapewnienie opieki medycznej 
dla mieszkańców Powiatu.
Pan Starosta uważa, że w ciągu dwóch miesięcy Pan Dyrektor musi skorygować 
Raport na 2018, ponieważ w nowej sytuacji ekonomicznej będzie inaczej wyglądał. 
Pan Zbigniew Czajkowski stwierdził, że na razie raport nie może zostać 
skorygowany. Dodał, że on może powstać w maju po przyjęciu sprawozdania 
finansowego.
Pan Jan Rzeszotarski powiedział, że za szpital odpowiada Pan Dyrektor, który ma 
problem i zwrócił, się do Zarządu Powiatu, ponieważ stoi przed faktem podpisania 
umów. Stwierdził, że decyzja należy do Zarządu, czy zapewni brakujące 300.000 zł 
szpitalowi do podpisania umów, czy Zarząd wyraża zgodę czy nie.
Pan Starosta powiedział, że to nie Zarząd Powiatu wyraża zgodę tylko Rada 
Powiatu.
Pani Sekretarz podkreśliła, iż oświadczenie które podjęła Rada Powiatu nie stoi 
w sprzeczności z koniecznością podpisania umów na nowych warunkach. Jest to 
kwestia interpretacji jaki był zamysł radnych. Dodała, że radnym zapewne chodziło 
o wynik finansowy ale i ekonomię społeczną. Ponownie zapytała, jaki będzie wynik 
finansowy jeśli będzie wniosek o zamknięcie czy ograniczenie działalności szpitala? 
Czy dokonano takiej analizy? Stwierdziła, że zapewne będą to dużo wyższe koszty 
niż podpisanie kontraktów. Ponadto poinformowała, że konsekwencje w stosunku do 
Dyrektora SPZZOZ za podjęte decyzje może wyciągnąć tylko i wyłącznie Zarząd 
Powiatu.
Pan Jan Rzeszotarski uważa, że podjęte stanowisko było potrzebne Pani Dyrektor 
do negocjacji. Nadmienił; że jest to tylko stanowisko, a nie uchwała.
Pani Krystyna Siwiec stwierdziła, że obecnie musi dojść do podpisania kontraktów. 
Pan Dariusz Ostapowski powiedział, że wszystkie stawki, które do tej pory udało 
się wynegocjować zostaną zaakceptowane, nawet te wyższe, ponieważ nadrzędnym 
celem jest utrzymanie działalności szpitala.
Pan Starosta poprosił o przekazanie informacji do NFZ że odpowiedź na pismo 
zostanie udzielona do dnia 20 grudnia br. Stwierdził, że sytuacja jest bardzo zła, 
ponieważ w tym trudnym okresie zachorowała Pani Dyrektor, jak również 
zachorowała osoba nadzorująca szpital.
Pan Dariusz Ostapowski dodał, iż cały czas są przekraczane kompetencje przez 
lekarzy, ponieważ zostały odwołane już zapisy na kolonoskopię na rok 2018. 
Podkreślił, że niektóre osoby działają na szkodę szpitala.
Pan Sławomir Olejniczak uważa, że teraz należy znaleźć rozwiązanie, aby szpital 
zaczął działać.
Pan Starosta stwierdził, że później można prostować sytuację w szpitalu.
Pani Jadwiga Błażewska zapytała co z jej pełnomocnictwem w związku ze 
złożonym wypowiedzeniem przez Panią Dyrektor?



(

Pani Sekretarz odpowiedziała, że dopóki nie jest odwołane, to upoważnienie jest 
ważne. - j
Więcej pytań nie było. P i
Pan Starosta życzył Dyrektorom pozytywnych sukcesów w podpisywaniu 
kontraktów z lekarzami.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

Jan Laskowski 

Juliusz Gorzkoś 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec

Danuta Sekulska
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LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta

2. Gorzkoś Juliusz ' Wicestarosta ( M & jo eC n A y

3. Olejniczak Sławomir Członek
c f

4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna
4

Członek '  i m i

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 100 ust. 2 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z  § 3 ust. 3 
pkt 2 Uchwały Nr 11.11.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z  dnia 3 grudnia 
2014 roku w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.



ZARZĄD-POWIATU

W SIERPCU Sierpc, dnia 18.12.2017 r.

BRZ. 0022.31.2017

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie 
Zarządu Powiatu, które odbędzie się dnia 18 grudnia 2017 roku 
(tj. poniedziałek) około godz. 9:45 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą rozstrzygnięcia ofert na 

świadczenia usług medycznych oraz trudnej sytuacji finansowej SPZZOZ 
w Sierpcu.

4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

STAROSJA 

Jan Laskowski


