Protokół Nr 2/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 10 grudnia 2018 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
• Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu
• Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
• Damian Biskup - Członek Zarządu
• Andrzej Chrobak - Członek Zarządu
• Krzysztof Strzyż – Członek Zarządu
• Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu
• Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu
• Henryk Przybycień – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Sanoku
• Grzegorz Panek - Zastępca dyrektora Dyrektor ds. Administracyjnych
• Przemysław Galej – Ordynator Oddziału Dziecięcego
• Tomasz Cieślik – Zastępca Ordynatora Oddziału Dziecięcego
• Anna Frączek - Szczepkowska – lekarz - Oddziału Dziecięcego
• Agnieszka Biodrowicz – Kierownik Działu Personalno Organizacyjnego

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia:
1. Omówienie spraw dotyczących służby zdrowia
2. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania środka trwałego do ŚDS w Zagórzu
3. Wnioski i zapytania.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie

Ad.1. Omówienie spraw dotyczących służby zdrowia.
Pan Henryk Przybycień dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku poinformował, iż Ministerstwo Zdrowia rozporządzeniem wprowadziło
regulację wynagrodzeń lekarzy specjalistów od lipca 2018 roku. Wówczas przyjęto stawkę
minimalną 6.750 zł. jeżeli chodzi o podstawową stawkę dla lekarza specjalisty z drugim
stopniem. Część lekarzy pracuje na umowach o pracę, część

pracuje na umowach

cywilnoprawnych. Decyzja Ministra spowodowała, że pojawił się problem lekarzy pracujących
na podstawie umowy cywilnoprawnej, ponieważ oczekiwali wynagrodzeń na poziomie
wynikającym z decyzji Ministra. Jeżeli chodzi o umowę o pracę, część jest refundowana. Na
jednym z poprzednich posiedzeń zarządu podpisane zostało porozumienie z ustaleniem stawki
na okres przejściowy. Obecnie chcielibyśmy podjąć decyzję w sprawie ustalenia stawki
ostatecznej. Jeżeli zrobiono by symulację na podstawie umowy o pracę jest to stawka na
poziomie 80 – 85 zł na godzinę. Jeżeli chodzi o obecnych tu lekarzy jest inaczej ponieważ
lekarz z umowy o pracę tych pieniędzy „nie widzi” dlatego, że to jest kwota brutto. Obecni tu
lekarze pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej i wszelkie pochodne związane z ta
umową są płatne po stronie lekarza, a nie po stronie pracodawcy. Wstępnie przygotowano
porozumienie, ogłoszono postępowanie konkursowe - jeżeli Zarząd Powiatu zaakceptuje
zaproponowaną przez lekarzy stawkę to można rozstrzygać postepowanie konkursowe.
Proponuje się stawkę 80 zł za zwykły dzień pracy, zwykły dyżur i zwykłą ordynację pomiędzy
godzinami 7.00 i 14. 35. W pozostałych godzinach dyżuru oraz dyżury w soboty niedziele
i święta 85 zł. Dyrektor dodał, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zatrudnienia lekarzy
za inne stawki, specjalistów jest mało, z ościennych szpitali dzieci są kierowane do szpitala
w Sanoku.
Pan Przemysław Galej dodał, że Oddział Dziecięcy może funkcjonować jedynie
w oparciu o umowy kontraktowe ze względu na to, że są bardzo duże obwarowania umów
o pracę jeżeli chodzi o czas pracy lekarzy. Jest tak mało lekarzy, że jeżeli chcieliby przejść na
etat to w tym momencie wystarczy na zapewnienie funkcjonowania oddziału na połowę
miesiąca.
Pan Damian Biskup powiedział, że biorąc pod uwagę, że jest to stawka brutto, jako
Członek Zarządu jest w stanie to przyjąć. Poziom obsługi lekarskiej jest wysoki, pediatrów
szuka teraz każdy szpital. Oddział Dziecięcy jest jednym z najlepszych w naszym szpitalu pod
każdym względem. Pan Biskup zwracając się do pana Henryka Przybycienia zapytał, czy nadal
mówimy o okresie przejściowym, czy to jest docelowo. Pan dyrektor odparł, że przetarg jest
rozpisany na dwa lata i tak zakładamy.
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Pan Starosta zapytał, czy są jeszcze inne tematy jeżeli chodzi o szpital. Pan dyrektor
zaproponował, aby zwołać posiedzenie Zarządu poświęcone sprawom szpitala, ponieważ jest
ich wiele.
Pan Damian Biskup wyszedł z propozycją poprawy estetyki na Oddziale Dziecięcym,
a mianowicie zawnioskował o wymianę wykładziny podłogowej dodał, że jest to koszt
w granicy 20.000 zł. Dyrektor SPZOZ odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie posiada
środków na wymianę wykładziny na Oddziale Dziecięcym. Dodał, że na Oddziale Pediatrii
jest problem z systemem przesyłowym, dyrektor stara się o certyfikat jakości, a bez tego
systemu szpital takiego certyfikatu nie uzyska. Pan dyrektor dodał, że do zaproponowanej
stawki będzie dodatek dla ordynatora i zastępcy do normalnej godziny pracy oddziału. Stawki
dyżurowe mają wszyscy lekarze takie same. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu 5 głosami
„za” przyjął propozycję lekarzy ustalając godzinową stawkę pracy lekarzy w wysokości 80 zł
i 85 zł brutto jak wcześniej ustalono.
Ponadto Pan Dyrektor Henryk Przybycień poinformował, że wspólnie z Panem
Wicestarostą udali się do pani Wojewody, aby porozmawiać o kontrakcie na rehabilitację, ale
poruszono również inne tematy.
SPZOZ przygotowuje pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące planów dalszego
finansowania i potrzeb zdrowotnych szpitala w Sanoku. Potrzebne jest to ponieważ
przygotowywany jest program naprawczy i potrzebna jest informacja z NFZ. NFZ „przyciął”
kolejny raz środki jeżeli chodzi o rehabilitację. Wszystkim szpitalom obniżono środki na
rehabilitacje o 10%. Porównując na przestrzeni od 2015 roku i propozycje na rok następny
szpital otrzyma 100.000 zł mniej. Szpital zatrudnia fizjoterapeutów, którzy kształcą się na swój
koszt, i nie jest w stanie im tego zrefundować. Oprócz tego szpital ma nadwykonania na
przeszło 800.000 zł, wiec nie ma uzasadnienia żeby zmniejszać kontrakt. Od kilku lat dokładane
są środki do Powiatowego Centrum Rehabilitacji. Pan Przybycień zaproponował, aby
Starostowie porozmawiali o sytuacji finansowej szpitali podczas konwentu powiatów.

Ad.2. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 286/2018 w sprawie przekazania środka trwałego do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu. Starostwo Powiatowe w Sanoku przekazuje
samochód osobowy Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 3,0t do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Zagórzu. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 3. Wnioski i zapytania.
Pani Skarbnik wspomniała o prośbie dyrektora Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku
o podziale na dwie placówki. Członkowie Zarządu postanowili zaprosić dyrektora jednostki na
kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu celem omówienia tematu.
Pan Damian Biskup poinformował, że organizatorzy „Orszaku Trzech Króli” wystąpią
do Zarządu Powiatu o udzielenie wsparcia finansowego na organizację uroczystości oraz
o wydanie zezwolenia na przemarsz ulicami Powiatu.
Poinformował również, iż w związku z organizacją w Sanockim Skansenie Jarmarku
Bożonarodzeniowego Fundacja „Czas Nadziei” wystąpi z pismem o wyrażenie zgody na
wejście wolontariuszy, którzy przeprowadzą zbiórkę na rzecz podopiecznego fundacji.
Ponadto udzielono Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Techbud” działającemu przy
ZS Nr 5 w Sanoku dofinansowania w wysokości 500 zł na organizację XVIII – go
Międzynarodowego Turnieju w Piłce Siatkowej Nauczycieli „BELFER 2018” o Puchar
Starosty.

Równocześnie Zarząd Powiatu upoważnił Starostę Sanockiego do samodzielnego
udzielania wsparcia finansowego w wysokości do 500zł.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………...
4. Andrzej Chrobak……………………………….
5. Krzysztof Strzyż……………………………….
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