
Protokot nr 6/21

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 23 czerwca 2021 roku

Godz. rozpocz^cia: 10.00

Godz. zakonczenia: 10.25

Posiedzenie odbywafo siq w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencj^ w aplikacji Microsoft Teams.
Podstawa prawna - art. ISzzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych
rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziafaniem i zwaiczaniem COVID-19, innych

chorob zakaznych oraz wywotywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.)

W posiedzeniu wzi^to udzial 6 cztonkow komisji (nieobecna Wicestarosta, p. Matgorzata
J^drzejewska - Skrzypczyk) oraz:

1) p. Jan Kalfas - Dyrektor Wydziaiu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki

ZdrowotneJ,

2) p. Jadwiga Radziejewska - Dyrektor ZOZ w Ktodzku.

Listy obecnosci radnych oraz uczestniczqcych goki stanowiq zafqczniki do protokofu.

ZAtACZNIKI 1-2

Przewodnlczqca Komisji Zdrowia I Spraw Spoiecznych, p. Renata Wolan-Nlemczyk - otworzyla

posiedzenie komisji, powitata cztonkow komisji oraz uczestniczqcych w posiedzeniu gosci.

Porzqdek posiedzenia zostaf zamieszczony radnym na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zaiqcznik do protokoiu.

ZAtACZNIK 3

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji

2. Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego „Zesp6t Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku -
zaopiniowanie projektu uchwaty, przewidzianego w porzqdku VII sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego
„Zesp6t Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku za rok 2020,

3. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw
Spotecznych,

b) przyjqcie protokotu: nr 5/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych w
dniu 26 maja 2021 roku.

Ad. 2 Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego „Zesp6t Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku -
zaopiniowanie projektu uchwaty, przewidzianego w porzqdku VII sesjl Rady Powiatu Ktodzkiego, w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zesp6t Opieki
Zdrowotnej" w Ktodzku za rok 2020 rok.



Dyrektor ZOZ w Ktodzku, p. Jadwiga Radziejewska po krotce zreferowata materiat

udostQpniony radnym. Przede wszystkim zwrocita uwagQ na zmian^ dotyczqc^ straty za rok 2020,

ktora wynosita ok. 2 114 998 tys. zt. Wynikala ona z faktycznych rozliczen. Podczas badania bilansu

biegia otrzymala komunikat z Ministerstwa, mowiqcy, ze zaiiczki pobrane w 2020 roku nie mogq

stanowic przychodu, gdyz one do rozliczenia w 2021 roku albo do oddania. Gate badanie bilansu

zmieniano, korekta zostala wykonana w calosci. Kwota 8 424 918 zt odj^to z przychodow 1 wpisano w

rozliczenia mi^dzyokresowe. Albo rozliczane wykonaniem, umorzeniem bgdz zwrotem do NFZ. Z

kwoty 8 424 918 zt, wszystkie zaiiczki poza ryczattem, tj. stomatologia, uzdrowisko, ambulatoryjna

opieka specjalistyczna - wyt^czone w zesztym roku decyzjq ministra przez okres 2 miesiqcy. To sq

odr^bnie finansowane swiadczenia (porody, koronarografia na oddziale kardiologicznym oraz

rezonans i tomograf komputerowy, psyctiiatria, retiabilitacja). Wszystkie te zaiiczki nalezato odjqc i

zmniejszyc przychody o te 8 424 918 zt. Z tej wtasnie kwoty zostata sptacona zaiiczka w wysokoki 3
559 821 zt, sq to juz rozliczone zaiiczki, ktore w tym roku wptyn^ty na wynik finansowy. Wynik

finansowy jest dodatni do kohca maja. Pozostata kwota 4 865 097 zt, zgodnie z porozumieniem

zawartym z NFZ, trzeba b^dzie odpracowac do kohca tego roku. Nie ma Jednak pomystu jak
odpracowac 2 033 085 zt z uzdrowiska. Dodata, ze w dniu wczorajszym na Radzie Spotecznej
zakomunikowata, ze bytoby to mozliwe tyiko poprzez wstawienie pi^trowycti tozek lub meldowanie

dwocti osob na jedno tozko. Na dzieh dzisiejszy na turnusie znajduje si^ na 160- 150 zaj^tycti tozek.

Nie ma fizycznej mozliwosci odpracowania niedowykonah z zesztego roku. Rowniez tegoroczne

zaiiczki w wysokosci 758 737 zt - na oddziat pediatryczny oraz 750 tys. zt na uzdrowisko ( takze
wytqczone decyzj^ ministra zdrowia na 2 miesi^ce). Jezeli nie nast^pi kolejny lockdown to szpital jest

w stanie odpracowac kwot^ 2 min zt do kohca biezqcego roku, co wptynie na wynik finansowy.
Zwraca rowniez uwag^, ze ZOZ w Ktodzku jest zobligowany do tworzenia rezerw (odprawy

emerytalne i rentowe) - az 9 508 965 zt. DIa przyktadu Starostwo Powiatowe takicti rezerw nie musi
tworzyc. Amortyzacja za zeszty rok to przeszto 3 600 tys. zt. Nie ma problemow z ptatnosciami,
wszystko jest regulowane na biez^co. Sytuacja finansowa ZOZ w Ktodzku jest trudna, ale nie
beznadziejna.

Radny, p. Mariusz Borcz zwraca si^ z pytaniem o koszty wynagrodzeh. Zauwazyt, ze w roku biezqcym

to kwota ok. 53 mIn ztotycti, w porownaniu z rokiem ubiegtym - 47 mIn ? Sk^d taka roznica?

Dyrektor ZOZ w Ktodzku, p. Jadwiga Radziejewska odpowiedziata, ze 7 mIn roznicy wynika z dodatku
covidowego, ktory otrzymywali pracownicy wszystkich oddziatow. W pazdzierniku 2020 roku byto to

50% do wynagrodzenia, natomiast od 1 listopada - 100 % wynagrodzenia. Kazdy pracownik
medyczny, ratownik, piel^gniarka czy lekarz otrzymywat taki dodatek covidowy.

Radna, p. Krystyna Sliwihska zapytata, z czego wynika strata ok. 2 mIn zt? Czy ctiodzi o
niedowykonania realizowane w ciqgu tego roku?

Dyrektor ZOZ w Ktodzku, p. Jadwiga Radziejewska powiedziata, ze kwota 2 114 998 tys. zt wynika ze
wzrostu cen energii, octirony indywidualnej, odpadow medycznycti. Wszystko wynikato z procentu

inflacji za zeszty rok. Byta to „bezpieczna strata" .

Radna, p. Krystyna Sliwihska dopytuje co oznacza „bezpieczna strata"? Jak nalezy jq rozumiec?

Dyrektor ZOZ w Ktodzku, p. Jadwiga Radziejewska powiedziata, ze zgodnie z ustawq o dziatalnosci
medycznej, art. 59 mowi, ze bezpieczna strata jest wtedy, jezeli jest ona ponizej amortyzacji. A
amortyzacja w ZOZ w Ktodzku wynosi 3 mIn 600 tys. zt.



Komisja 5 ghsomi zo, 1 giosem wstrzymujqcym pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaiy w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finonsowego podmiotu leczniczego „Zesp6i Opieki Zdrowotnej" w

Kfodzku za rok 2020 rok.

Materiaf dotyczqcy tematu zostaf zamieszczony na stronie internetowej

www.Dowiatklodzki.rada365. ol i stanowi zatqcznik do protokofu.

ZAtACZNIK4

Ad.3 Sprawy rdzne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia

Przewodniczqca Komisji p. R. Wolan-Niemczyk poinformowaia, ze kolejne posiedzenie komisji

zaplanowano 25 sierpnia 2021 roku o godz. 10:00 a jego tematem b^dzie:

1. Organizacja opieki dtugoterminowej w powiecie ktodzkim

2. Wizytowanle I ocena funkcjonowania domow pomocy spotecznej

b) przyj^cie protokotu nr 5/21 z posiedzenia Komisji Zdrowla I Spraw Spotecznych w dniu

26 maja 2021 roku.

Komisja jednogfosnie 6 gfosami - za przyjqfa protokdt nr 5/21.

Dyrektor Wydziatu Zarzgdzania Kt7zysowego, Bezpieczenstwa I Polltyki Zdrowotnej p. Jan Kalfas

poinformowat cztonkow komisji o sytuacji szczepieh na terenie powiatu kfodzkiego. Liczba

wykonanych szczepien na dzieh 22 czerwca 2021 roku to 91219 osob, liczba zaszczepionych drugq

dawkq to 35 910 osob. Na kwarantannie obecnie przebywa 136 osob.

Radny, p. Marlusz Borcz zwrocit siQ z pytaniem do p. Kalfasa jak wyglqda sytuacja Jozek covidowych?

Dyrektor Wydziatu Zarz^dzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polltyki Zdrowotnej p. Jan

Kalfas odpowiedziat, ze na terenie powiatu klodzkiego nie ma oddziatow covidowych, sq tzw. tozka

buforowe - dia osob, ktore maj^ bye przyj^te do szpitala i wykonany test przed ewentualnymi

operacjami. Takich tozek w Ktodzku jest 5, Bystrzyckie Centrum Zdrowia oraz SCM w Polanicy Zdroj -

4. Najblizszy szpital covidowy to Wroclaw i Bolestawiec.

Przewodniczqca Komisji p. R. Wolan-Niemczyk - po wyczerpaniu porzqdku, zamkn^ta posiedzenie

komisji.

Na tym protokol zakohczono.

Sporzgdzita:

Diana Zaj^c
n

Przewodnrczaca Komisji

Renata


