
Protokot nr 3/21

z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansow

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 29 marca 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 12.30

Godz. zakonczenia: 13.50

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Ktodzkiego (sala nr 109) w Starostwie

Powiatowym w Ktodzku, ul. Okrzei 1- obecny Przewodniczqcy Komisji.

Posiedzenie odbywato siQ w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencj^ w aplikacji Microsoft

Teams.

Podstaw prawna- art. ISzzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku a szczegoinych rozwiqzaniach

zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziaianiem i zwaiczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywofywanych nimisytuacjikryzysowych (Dz.U.2020.1842 zezm.)

W posiedzenia wziQio udziat 9 cztonkow komisji oraz:

- p. Henryka Popiel- Skarbnik Powiatu,

- p. Jadwiga Radziejewska- Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku,

- p. Jarostaw Bezyk- Dyrektor Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami.

Listy obecnosci radnych i pozostafych osob zdainie uczestniczqcych w posiedzenia stanowiq

zafqcznik do protokotu.

ZAU{CZNIK1

ZAU{CZNIK2

Porzqdek posiedzenia zostat radnym przekazany no strong internetowq i stanowi zafqcznik do

protokofu.

ZAU{CZNiK3

Ad. 1 Ustalenie porzqdku obrad komisji.

Przewodniczqcy Komisji oznajmit, ze cztonkowie komisji otrzymali zawiadomienie wraz z

porzqdkiem obrad. Zapytat, czy sq jakies uwagi.

Czfonkowie komisji nie wniesii uwag do zaproponowanego porzqdku obrad.

Porzqdek posiedzenia:
1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Zaopiniowanie projektow uchwat, przewidzianych w porzqdku obrad IV sesji Rady Powiatu

Ktodzkiego w sprawie:

a) zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok.



b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ktodzkiego

c) okreslenia zadah i podzialu srodkow finansowanych z Pahstwowego Funduszu

Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych.

3. Informacja Dyrektora „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku na temat sposobu i wysokosci
finansowania swiadczeri zdrowotnych w„Zespole Opieki Zdrowotnej'' w Ktodzku w 2021 roku
oraz podsumowanie finansowania w 2020 roku.

4. Dochody z tytutu optat za uzytkowanie wieczyste - 2019 - 2020 rok (aktualizacje optat,

dochody z przeksztatcen uzytkowania wieczystego w prawo wtasnosci).

5. Sprawy rozne

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Budzetu i Finansow,

b) przyjQcie protokotu nr 2/21 z posiedzenia w dniu 22 lutego 2021 roku.

Ad. 2 Zaopiniowanie projektow uchwat, przewidzianych w porzqdku obrad IV sesjl Rady
Powiatu Ktodzkiego w sprawie:

a) zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ktodzkiego

Skarbnik Powiatu p. Henryka Popiel - omowita zmiany w projektach uchwat, dokonywane
w celu urealnienia zadah inwestycyjnycti biezqcych oraz decyzji Ministra Finansow w zakresie

wprowadzenia subwencji oswiatowej rownowaz^cej.

Brak uwag i gfosow w dyskusji.

Przewodniczqcy Komisji - zarzqdzit gtosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania

projektu uchwaty w sprawie zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok.

Komisja 9 gfosami za- jednoghsnie, pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty w sprawie

zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok.

Przewodnicz^cy Komisji - zarzqdzit gtosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania
omawianego projektu uctiwaty w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Ktodzkiego,

Komisja 8 gtosami za, 1 gtosem wstrzymujqcym, pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ktodzkiego.

c) okreslenia zadah i podziatu srodkow finansowanych z Pahstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych

Brak uwag i gtosow w dyskusji.

Przewodnicz^cy Komisji - zarzqdzit gtosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania
projektu uchwaty.

Komisja 9 gtosami za- Jednogtosnie, pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty w sprawie
okreslenia zadah i podziatu srodkow finansowanych z Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osob Niepetnosprawnych.



Ad. 3 Informacja Dyrektora „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku na temat sposobu
i wysokosci finansowania swiadczeh zdrowotnych w „Zespole Opieki Zdrowotnej"
w Ktodzku w 2021 roku oraz podsumowanie finansowania w 2020 roku.

Material dotyczqcy tematu zostaf radnym udostqpniony przed posiedzeniem i stanowi zafqcznik do

protokotu.

ZAUiCZNIK4

Dyrektor ,,Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku p. Jadwiga Radziejewska - omowit

przekazane materiaty:

Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2020

Zakres Limit Realizacja (73%)
Podstawowa opieka zdrowotna 2 029 523, 01 zt

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 779 735, 94 zt 486 649, 95 zt (62%)
PSZ - siec szpitali - ryczatt 36 256 032,00 zt 25 056 517, 20 zt

(69%)
PSZ - siec szpitali - pozostate zakresy

nieiimitowane

11 867 716, 52 zt 6 710 562, 92 zt

(55%)

Opieka psychiatryczna i leczenie

uzaleznieh

6 312 399, 40 zt 5 552 009, 92 zt

(87%)

Rehabilitacja lecznicza 190 924, 30 zt 149 540, 90 zt

(78%) (na dzien

dzisiejszy w 100%)

Leczenie stomatoiogiczne 1 208 612, 71 zt 1113 597,42 zt

(92%) (na dzien

dzisiejszy wykonanie w

100%)
Leczenie stomatoiogiczne - dentobus 137 566, 99 zt 15 062, 71 zt

Profilaktyczne programy zdrowotne 142 230, 00 zt 109 998, 00 zt

(77%)

Swiadczenia piel^gnacyjne i opiekuhcze 3 858 151, 04 zt 3 745 279, 93 zt

(97%)

Opieka paliatywna i hospicyjna 1 546 966, 89 zt 1 329 763, 33 zt

(86%)

Leczenie uzdrowiskowe 4 412 041, 20 zt 1 605 162, 30 zt

(37%)
Zapobieganie, przeciwdziatanie i

zwalczanie COVID-19 (doptaty do

wynagrodzenia dia pracownikow

medycznych)

2 623 552, 00 zt

Zapobieganie, przeciwdziatanie i
zwalczanie COVID-19 (doptaty do

wynagrodzen dIa pracownikow

wykonujqcych zawod ratownika med.)

838 211, 57 zt

CzQsc z tych swiadczeri zwtaszcza ambulatoryjnych udaje siQ w zakresie niedowykonan wykonac w

pierwszych mieslacach tego rok. Sytuacja wyglqda gorzej w zakresie swiadczen zryczattowanych.



Plan umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2021

Zakres Limit Uwagi

Podstawowa opieka zdrowotna finansowanie na podstawie ilosci

deklaracji

Ambuiatoryjna opieka

specjalistyczna

389 871, 54 zt wartosc umowy dotyczy okresu

styczeh - czerwiec 2021

PSZ - siec szpitali - ryczatt 16 585 062, 00 zt wartosc umowy dotyczy okresu

styczeh - czerwiec 2021

PSZ - siec szpitali - pozostate

zakresy

7 845 910,11 zt wartosc umowy dotyczy okresu

styczeh - czerwiec 2021

Opieka psychiatryczna i leczenie
uzaleznieh

6 394 023,14 zt

Rehabilitacja lecznicza 182 315,10 zt

Leczenie stomatologiczne 1 208 612, 71 zt

Profilaktyczne programy

zdrowotne

132 310, 00 zt

Swiadczenia piel^gnacyjne i

opiekuhcze

4 244 709,12

Opieka paliatywna i hospicyjna 1 540 167, 90 zt

Leczenie uzdrowiskowe 5 153 929, 20 zt

Posiadamy informacj^, ze umowy zawarte do czerwca, b^dq aneksowane do korica roku.

Przewodnicz^cy Komisji - zapytat o roznice mi^dzy limitem a realizacjq. Jak siQ ma ta relacja
w sytuacji, gdy w niektorych pozycjach jest ok. 50% wykonania. Jak to siQ zamyka w ramach

budzetu?

Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku p. Jadwiga Radziejewska- odpowiedziaia;
ze w ramach podstawowej opieki zdrowotne] nie ma limitu, gdyz finansowanie obywa sIq na
podstawie zdeklarowanych pacjentow, na podstawie faktycznego wykonania. Jest to co
miesi^c ruchoma liczba. Natomiast w pozycjach dotycz^cych zapobiegania, przeciwdziatania i
zwalczania COVID-19 nie ma limitow, poniewaz nie byto umow zawartych na poczqtku roku
2020. Pierwsze umowy byta to dopiata do wynagrodzen za pracQ w covidem, w zaieznosci lie

jest zgtoszeh. NFZ doptaca 100% dodatku od listopada. To rowniez jest ruchome, gdyz w
kazdym miesi^cu jest rozna liczba osob zakazonych i rozna liczba osob pracujqcych z tymi
pacjentami. Niedowykonania zwi^zane sq z wyptacaniem przez NFZ w ubiegtym roku 1/12
wysokosci wszystkich swiadczeh w kazdym zakresie. Wykonywane byto tyle, ile faktycznie byto
zgtoszonych osob w poszczegolnych zakresach. Zaiiczki wyptacone przez NFZ w ubiegtym roku
miaty zostac zwrocone/ odpracowane do czerwca 2021 roku. W zwiqzku z sytuacjq, z jakq
mierz^ sIq szpitale NFZ odroczyt odpracowywanie tych niedowykonan do kohca roku 2021,
zaznaczajgc, ze w pewnych zakresach, tam gdzie sg osobodni, np. swiadczenia uzdrowiskowe,
opiekuhcze, psychiatria, paliatywny nie ma mozliwosci odpracowania, bo nie mozna zapewnic
podwojnie tozka i wtych zakresach b^dzie tzw. abolicja. Natomiast w pozostatych zakresach
pracuje sIq w ministerstwie nad tym, aby w pewnym stopniu umorzyc te niedowykonania za

rok 2020, bo moze bye tak, ze ten rok b^dzie jeszcze gorszy niz 2020 w zakresie wykonania.
Nadal obowigzuje rozporzqdzenie Ministra, ze mogq bye planowane zabiegi wstrzymane do
momentu, az odpusci trzecia fala pandemii. Nie wykonywane s^ niedowykonania z ubiegtego
roku z powodu faktu, iz nie mozemy wykonac 100% tegorocznego limitu. Coraz gtosniej mowi



siQ o tym, ze rzqd jednak umorzy te niedowykonania z roku 2020. Poki co komunikat mowi o
koniecznosci odpracowania niedowykonan do kohca 2021 roku.

Przewodnicz^cy Komisji poprosit o wyjasnienie- czyli szpital otrzymat kwoty zgodnie z
podanymi limitami i wykonat je w podanych wysokosciach. Chodzi o zwrottego, co nie zostato
wykonane?

Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku p. Jadwiga Radziejewska - potwierdzita, iz
chodzi o limity przekazane przez NFZ zgodnie z tabelk^. Obok podane sq wykonania w uj^ciu
wartosci.

Starosta Ktodzki p. Maciej Awizen - poinformowat, ze w mi^dzyczasie odbyto siQ spotkanie
z Wojewodq oraz zast^pcq Dyrektora NFZ woj. dolnoslqskiego, ktory potwierdzat, ze trwajq

pracQ nad abolicjq. Starostwie przekonywali, ze sq zakresy, ktorych nie da si^ odrobic, jak np.
wzakresie sanatoriow- nie da si^ przyjqc wiQcej osob niztyle, ile ma si^ miejsc. U nas zazwyczaj
miejsca byty zajQte w 100%. Abolicja to bardzo dobry pomyst. Szpitale przeciez i tak ponoszg
koszty, np. zatrudnienia. Wi^c zwrot spowodowatby trudnq sytuacjQ finansowq. Zapytat paniq
dyrektor o opini^ na temat otwarcia sanatoriow w sytuacji, gdy wszystko jest zamykane.

Wydaje s\q to nie miec sensu. Czqsc medykow musiato zostac skierowanych z powrotem do
pracy sanatoryjnej. Tam rowniez moze dojsc do rozprzestrzeniania wirusa, gdyz nie wszyscy

kuracjusze sq zaszczepieni. Tym bardziej jest to dziwne w sytuacji zamkni^cia hoteli.

Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej'' w Ktodzku p. Jadwiga Radziejewska - potwierdzHa,
ze to rzeczywiscie stanowi problem kadrowy, gdyz lekarze i piei^gniarki musieii powrocic do

zabezpieczenia uzdrowiskowego. Zgtosito sIq na pierwszy turnus 94 osoby. Wszystkie miaty
zrobiony test. Oczywiscie jest regulamin, ktory przewiduje pewne obostrzenia, ale wiemyjak

to wyglgda w praktyce. Doswiadczenie pokazato nierespektowanie naszych zakazow, czterech
kuracjuszy zostato zakazonych w naszym uzdrowisku. Oczywiscie jest to problem dia
wszystkich. Koiejny turnus to juz zadeklarowanych 76 osob. Niestety nie wszyscy kuracjusze
sq zaszczepieni. Na szczQsci wi^kszosc naszych pracownikow jest juz po dwoch dawkach

szczepionek, co jednak nie oznacza, ze w bezposrednim kontakcie sq zupetnie bezpieczni.

Niemniej jednak caty obiekt trzeba bardzo restrykcyjnie przygotowac do przyjazdu nowego
turnusu.

Przewodnicz^cy Komisji- poprosit o informacjQ na temat sytuacji covidowej.

Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej'' w Ktodzku p. Jadwiga Radziejewska - poinformowata,
ze na dzien dzisiejszy jest 105 osob z wynikiem dodatnim. Decyzjq Wojewody mamy 10 miejsc
dia osob z podejrzeniem koronawirusa i 94, wtym 4 respiratorowe na leczenie chorych. Dzis
rano zmuszeni bylismy wykonac telefon i pytac o zgodQ na pi^ty respirator, gdyz nie byto
moziiwosci przetransportowania pacjenta. W tej chwili w szpitalu zajQtych jest w sumie 9
respiratorow, 5 aparatow hifiow, natomiast wszyscy lezqcy w oddziale covidowym z soturacjq
ponizej 95%, wIqc sq to przypadki dose ciQzkie. Przez weekend zostato przyjQtych 15 osob,
dwie osoby z tych 104 zmarto. Na trzech odcinkach: respiratorowo- hiflowym, gdzie jest 10
tozek, 26 tozek na drugim odcinku i 59 na odcinku covidowym bazowym zabezpieczone sq one
pracownikami naszego szpitala oraz pracownikami z zewngtrz, ktorzy zabezpieczajq dyzury.
Na kazdym oddziale jest dyzurny. Mamy do dyspozycji duzq ilosc osocza. To, co szpital



zamawia dostaje, zdarza ze z lekkim poslizgiem. Zabezpieczone sg rowniez leki, podawane
pacjentom- antybiotyki, sterydy, ktore sq kosztochtonne (3,200 zt na jednego pacjenta).
Wszystkie leki u nas dostQpne. Na tych trzech oddziatach iezq nie tyiko pacjenci z terenu
powiatu ktodzkiego. Wczoraj byty prosby z Jeleniej Gory, Watbrzycha 1 z Legnicy o miejsce dia
chorych. Od dzis SCM w Polanicy- Zdroju ma zwi^kszon^ liczb^ tozek covidowych. W Powiecie
Ktodzkim wydaje si^, ze jest pewna stagnacja w zakazeniach. NiemnleJ Jednak, jesli brakuje
miejsc w oddziale covidowym to nawet jeden pacjent z terenu powiatu, ktory potrzebuje
miejsca powoduje, ze zespot ratownictwa krqzy po szpitalach, aby pacjent zostat
zaopiekowany. To sg te trudnosci.

Starosta Ktodzki p. Maciej Awizen - poinformowat, ze mamy w sumie trzy oddziaty covidowe
na terenie powiatu, z tym ze najwi^kszy jest w ktodzkim zoz-ie. W sumie jest to 221 tozek,
z czego zajQtych jest 211, czyli na ten moment jest 10 wolnych tozek (SCM w Polanicy- Zdroju).
ZajQtych jest 10 respiratorow na 11 w sumie. ZajQtych sg rowniez wszystkie 5 urzqdzen hiflow.

Jest wniosek ktodzkiego zoz-u o zakup kolejnych trzech, bo s^ to urzqdzenia niezb^dne, jako
te wspomagajgce oddychanie. B^dq one przydatne nawet po zakonczeniu pandemii.

Nadmienit, ze zgodnie z danymi z Ministerstwa Zdrowia powiat jest w strefie „rdzowej" ,
niemniej jednak patrz^c na obtozenie naszych szpitali i sposob przechodzenia zakazenia,

sytuacja nie jest dobra. Bye moze potrzebne b^d^ kolejne dodatkowe srodki z zarzqdzania

kryzysowego.

Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej'' w Ktodzku p. Jadwiga Radziejewska - zauwazyta, ze
hiflowy Sei to urzqdzenia bardzo wazne i potrzebne, one majq na celu wspomaganie
oddychania osobom z obnizonq soturacjq. Respirator oddycha za cztowieka i czQsto, po
odtqczeniu od aparatury, cztowiek nie podejmuje samodzielnego oddychania. ZOZ otrzymat
informacjQ, ze zamowienie na dodatkowy sprz^t potrzebny na dodatkowy oddziat zostanie
zrealizowane, w tym rowniez na 4 hiflowy. Wojewoda zapowiedziat, ze powinny one z
Warszawy dotrzec w najblizszych dniach.

Przewodnicz^cy Komisji- podsumowujqc zauwazyt, ze szpital pracuje na kraw^dzi. W sytuacji
pojawienia siQ wi^kszego ogniska zakazen sytuacja moze bye dramatyczna.

Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej'' w Ktodzku p. Jadwiga Radziejewska - zapewnita, ze
tak to wyglqda. Juz teraz w ktodzkim zoz-ie jest 105 tozek covidowych, o czym byta mowa
wczesniej. Dzis natychmiastowej pomocy i podtqczenia do respiratora potrzebowat cztowiek.

Jest rezerwa respiratorow, ale nie ma rezerwy kadrowej. Jeden z anestezjologow przebywa na
dtugotrwatym zwolnieniu. Pozostali przej^li jego obowiqzki i wydajq siQ na skraju
wytrzymatosci. Dzis nie odmowili pomocy. Juz jest piqty respirator obstugiwany przez jednego
dyzurnego, ktory w sumie ma 9 respiratorow do obstugi i 5 aparatow hiflow. To jest bardzo
trudna sytuacja. Nie wiadomo jak dtugo zatoga b^dzie wydolna, aby ci^zko pracowac w tak
trudnych warunkach. Piel^gniarki anestezjologiczne obcigzone sq dodatkowymi dyzurami,
zajmujq siQ pacjentami respiratorowego odcinka. Wszystko jest na granicy wytrzymatosci.

Przewodniczqcy Komisji - zapytat, czy pacjenci z powiatu ktodzkiego s^ przewozeni do innych
szpitali?



Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku p. Jadwiga Radziejewska - oznajmita, ze
tak to powinno wyglqdac. Wszyscy mamy problem z umieszczeniem gdzie indziej pacjentow,

bo miejsca porezerwowane. Prawdopodobnie tyiko czterech pacjentow z terenu powiatu
ktodzkiego przebywa w szpitalach poza naszym powiatem. W naszym powiatowym szpitalu
jest tych pacjentow znacznie wiQce], bo i z powiatu zqbkowickiego, dzierzoniowskiego,
swidnickiego, watbrzyskiego.

Radna p. Joanna Walaszczyk - zapytata o wniosek do Wojewody o dodatkowe hiflowy. Byta
deklaracja Wojewody w zakresie doposazenia podmiotow leczniczych. Czyli Jest szansa na
otrzymanle czterech urzqdzeh? Wyglqdatoby to w ten sposob, ze pi^c plus cztery, bytoby to
dziewlQC urzqdzen? Czy Jest szansa na otrzymanle tych urzqdzeh; a Jesli tak to w Jakim terminle
i czy konieczne b^dzie dokonanie kolejnych zakupow ze srodkow powiatu. Zapytata rowniez o

kadrQ; ktora mogtaby w przysztosci obstugiwac ten sprzQt.

Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej'' w Ktodzku p. Jadwiga Radziejewska - odpowiedziata,
ze w piqtek rozmawiata z Panem Wojewodq, wniosek poszedt i Jest potwierdzenie. NaJpoznieJ
dzis lub Jutro aparaty b^d^ w szpitalu. Bezposrednio skierowana Jest do nas dostawa tozek.
Dotrq do nas rowniez pompy infuzyjne i sprzQt, o ktory szpital wnioskowat. Pomoc od

Wojewody Jest bardzo duza. Na ten moment mamy rezerwowe respiratory, co pozwata
podtqczac pacjenta w razie zatamania. Problem Jest z kadrami. Na odcinku respiratorowym
oprocz anestezjologa pracuj^ rowniez po dwie piel^gniarki anestezjologiczne, ktore maj^

uprawnienia do obstugi aparatu hiflow. 15 aparatow mozemy zabezpieczyc tymi
pielQgniarkami, ktore zadeklarowaty si^ pomoc na oddziale w odcinku respiratorowym.
Dobrze, ze Jest rezerwa sprzQtowa. Na razie Jest piQC urzqdzeh hiflow, pi^c otrzymamy od
Wojewody i wniosek na trzy do zarzqdu. 12 urzgdzeh w sumie to bytby ogromny sukces, bo to
Jest 20% dia tozek covidowych, obstugiwanych przez szpital.

Przewodniczqcy Komisji - zadat pytanie dotycz^ce materiatu w zakresie srednich wynagrodzeh
pracownikow w szpitalu za 2020 rok. Zapytat, Jak wyglqdajq te dane w odniesieniu do

terazniejszoki.

Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej'' w Ktodzku p. Jadwiga Radziejewska - odpowiedziata,
ze srednia wynagrodzeh w ubiegtym roku nie wyglgdata zle. W tej chwili wyglqda to

zdecydowanie lepiej. Po pierwsze od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wzrosto o 200 zt
plus pochodne- dotyczy to grupy obstugi. W przypadku lekarzy, piel^gniarek i ratownikow

zdecydowanie wzrosta ptaca, gtownie ze wzgl^du na dodatki covidowe. Do lutego byto 100%
dodatku za pracQ przy pacjencie zakazonym, ale to byto ptacone proporcjonalnie. Wyktadnie
mowity, ze proporcjonalnosc dotyczy tyIko uriopu, wi^c od 1 marca kazdy, kto pracowat w
ciqgu miesigca trzykrotnie z pacjentem dodatnim, ma 100% dodatku. W wi^kszosci personelu

medycznego wyglgda to tak, ze piel^gniarki, lekarze i ratownicy zarabiajq miesi^cznie ok 8-10
tys. zt „na r^k^", bo Jeszcze wyst^pujq nadgodziny. Dodatek covidowy nalezy sIq do pensji
brutto z nadgodzinami. Jezeli piel^gniarka miata przed covidem „na r^k^" 3-4 tys. zt, a ma
z dwa, trzy dyzury nadliczbowe to wychodzi ok 5 tys. zt razy dwa w ramach dodatku
covidowego, czyli ok. 10 tys. zt „na r^k^". Lekarze rowniez majq 100% dodatku od zarobkow

brutto. I to sg te dodatki, ktore sq finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Jako
nielimitowane, na podstawie oswiadczeh pracownikow o pracy z pacjentem dodatnim i
odpowiedniej weryfikacji zgtoszonego pacjenta przez wydziat ds. zakazeh. Na teJ podstawie



wystawiana jest faktura przez szpital o 100% dodatek dia personelu. Od 1 marca na list^
trafili rowniez laboranci, gdyz od 1 marca szpital zostat wpisany na listQ ministerialng, Jako
laboratorium wykonuj^ce badania przeciw Sars- Cov- 2. Ktodzki szpitaUakoJedyny powiatowy
posiada sprzQt do wykonywania badah per, czyli badan genowych. CzasamI z badan tych
korzysta rowniez szpital w Polanicy- Zdroju.

Przewodniczgcy Komisji - zapytat o pracQ pozostatych oddziatow w ktodzkim zoz-ie. Ktodzki
szpital nie zrezygnowat z planowych przyjQC, jak to wyglqda w praktyce?

Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej'' w Ktodzku p. Jadwiga Radzlejewska - odpowiedziata,
ze 16 marca pojawit si^ komunikat Ministra Zdrowia z zaieceniem o wstrzymaniu planowych
przyjQC. Przez dwa dni szpital ktodzki wstrzymatte przyj^cie, obserwujqc co siQ b^dzie dziato.
Tym bardzie], ze od 11 marca uruchomione zostato uzdrowisko, a personel tymczasowo
skierowany do pracy w szpitalu, musiat powrocic do obstugi tych ustug. PodjQta zostata decyzja
o dalszym niezawieszaniu planowanych przyjQC. Zespot podjqt decyzjQ o przyjmowaniu
wszystkich planowanych przyj^c, wtym rowniez w ramach diagnostyki, tym bardziej, ze mozna
zaobserwowac zaniedbania przypadkow chirurgicznych, neurologicznych, urologicznych, czy
ginekologicznych u pacjentow. Nie ma 100% wykonania na zadnym oddziale, oprocz oddziatu
internistycznego, ale to sg najcz^sciej pacjenci pocovidowi. Duze obtozenie Jest rowniez w
oddziale neurologicznym, gdyz jest bardzo duza liczba zachorowan na choroby neurologiczne
(guzy, krwotoki). Zachowywanyjest rezim przy przyj^ciu pacjentow, zarownotych planowych,
jak i ostrych. Majqc mozliwosc wykonywania testow per wiemy, czy jest to pacjent dodatni,
czy ujemny. Dodatni sq odsytani do szpitali III poziomu we Wroctawiu, ktore leczq
w konkretnych zakresach dodatnich pacjentow. W praktyce jest problem z przekierowaniem
pacjentow do tych szpitali, gdyz brakuje miejsc. W rezultacie w ktodzkim szpitalu zdarzato si^
leczenie pacjentow dodatnich, czy tez odbieranie porodow pacjentek dodatnich.

Ad. 4 Dochody z tytutu optat za uzytkowanie wieczyste - 2019 - 2020 rok (aktuallzacje optat,
dochody z przeksztatceh uzytkowania wieczystego w prawo wtasnoki).

Material dotyczqcy tematu zostaf radnym udost^pniony przed posiedzeniem I stanowi zafqcznik do
protokofu.

ZAtJ^CZNIKS

Dyrektor Wydzlatu Gospodarki Nieruchomosciami p. Jarostaw Bezyk - pokrotce omowit
udost^pnion^ radzie, pisemn^ informacj^.

Brak gfosow w dyskusji.

Ad. 5 Sprawy rozne:

a) ustalenie daty I tematow kolejnego posledzenia Komisji Budzetu 1 Finansow

Komisja ustalita, ze kolejne posiedzenie odb^dzie s\q 26 kwietnia 2021 roku, o godz. 12.30
w tematyce:



1. Sytuacja finansowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kfodzku, domow pomocy
spofecznej, placowek- opiekuhczo- wychowawczych oraz innych zadan realizowanych przez

PCPR, prowadzonych przez Powiat Kfodzki.

2. Opinia nt. sprawozdania zarzqdu z realizacji budzetu Powiotu Kfodzkiego zo rok 2020- w

sytuacji, gdy wpiynie do Rady komplet informacji zwiqzanych z sprawozdaniem z wykonania
budzetu.

b) przyjQcie protokotu nr 2/21 z posiedzenia w dniu 22 lutego 2021 roku

Nie byte uwag do protokofu.

Komisja przyjqfa protokof 9 gfosami za- jednogfosnie.

Przewodnicz^cy Komisji po wyczerpaniu porzgdku obrad, zamkn^t posiedzenle.

Na tym protokol zakohczono.

Przewodniczae^ C^misji

Marek fVrazurl swicz

Protokoto\fliafa:

KO<L£< .

Marta Paprocka


