
Protokol Nr XLI/2018 

Sesji Rady Powiatu w Pultusku 

w dniu 25 czerwca 2018r. 

poczgtek posiedzenia — godz. 11.15 

Przewodniczacy Rady Wieslaw Cienkowski otworzyl czterdziesta pierwsza Sesje 

Rady Powiatu w Pultusku. 

Stwierdzil, 2e zgodnie z lista obecno§ci w posiedzeniu uczestniczy 11 Radnych, 

co wobec ustawowego skladu Rady vvynoszqcego 17 os6b stanowi quorum 

pozwalajace na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwal. 

Przewodniczacy powital: Radnych Rady Powiatu, Pana Staroste, Pania 

Wicestarostc, oraz wszystkie osoby uczestniczace w dzisiejszej Sesji. 

Przewodniczacy poinformowal, iz w dniu 21 czerwca 2018r., 

do Przewodnicz4cego Rady Powiatu wplynal wniosek Zarzadu Powiatu 

w Pultusku o zwolanie Sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym. 

W zwiazku z powyZszym termin Sesji zostal ustalony na dzieri dzisiejszy, 

a przekazany porzadek obrad Szanownym Radnym jest zgodny z tre§cia 

przekazang przez wnioskodawce. 

Ad. 2 

Przewodniczacy zarzgdzil przystapienie do realizacji punktu porzadku Sesji 

Przedstawienie porzqdku Sesji. 

W zwiazku z decyzjq radnych o nieodczytywaniu porzadku obrad 

Przewodniczacy poinformowal, iZ obrady bcda prowadzone zgodnie 

z porzadkiem przekazanym w zawiadomieniu na Sesjc. 

Porzadek obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno§ci obrad. 

2. Przedstawienie porzqdku Sesji. 
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3. Podjecie uchwaly zmieniajqcej Uchwalc Nr XL/242/2018 Rady Powiatu 

w Pultusku z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwaly 

budtetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady 

Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017r. 

4. Informacja Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w 

Warszawie Delegatura w Ciechanowie z dzialalno§ci monitoringowej i 

inspekcyjnej na terenie powiatu pultuskiego w 2017r. 

5. Informacja o realizacji zadali przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony 

Rollin i Nasiennictwa w Warszawie Oddzial w Pultusku w 2017 roku. 

6. Podjccie uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji 

zadania polegajqcego na budowie tymczasowej poczekalni autobusowej 

pomiedzy Powiatem Pultuskim a Gminq Pultusk. 

7. Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Pultuskiego. 

8. Informacja nt. funkcjonowania Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku 

9. Wnioski i ogwiadczenia radnych. 

10. Zamkniccie Sesji. 

Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad przyjeciem porzqdku obrad Sesji Rady 

Powiatu. 

Za glosowalo 	 11 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Porzgdek obrad zostal przyjgty. 

Nastcpnie Przewodniczqcy poinformowal, iz projekty uchwal bcdqce 

przedmiotem XLI Sesji Rady Powiatu zostaly pozytywnie zaopiniowane na 

Komisjach Rady Powiatu, ktore obradowaly przed posiedzeniem Rady Powiatu. 
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Ad. 3 

Przewodniczqcy zarzgdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly zmieniajgcej Uchwaig Nr XL/242/2018 Rady 

Powiatu w Pultusku z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwaly 

budietowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady 

Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017r. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

Radny K. Lachmariski- zaznaczyl, iZ mowil juZ o tym na Komisjach Rady 

Powiatu, Ze jego zdaniem termin Sesji jest ustalony dziwnie bo moZna bylo Sesje 

zrobie jutro w momencie gdy regulamin w sprawie udzielania dotacji celowych 

dla podmiot6w uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie 

z Dziennikiem Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego wejdzie w Zycie i 

bydzie juZ prawomocny wicc moZna by bylo zabezpieczye §rodki. Jutro bylaby 

taka moZliwok podjecia uchwaly i zabezpieczenia 100 tys. z1 na tq. dotacjc mimo, 

ze wniosek mote bye poZniej zloZony bo wniosek jest skladany w ciqgu 14 dni. 

Radny zaznaczyl, Ze jest to dla niego niezrozumiale dlaczego w tej uchwale nie 

ma kwoty 100 tys. z1 dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i 

dlaczego termin Sesji zostal ustalony na dzi§ a nie np. na jutro. 

W zwi4zku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly zmieniajqcej 

Uchwale Nr XL/242/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 14 czerwca 2018r. 

w sprawie zmian uchwaly budZetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2018 Nr 

XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 2017r. i zarzqdzil 

glosowanie nad jej podjcciem. 

Za glosowalo 	 8 radnych 

Przeciw 	 3 radnych 

Wstrzymalo sic 	 - 

Uchwala Nr XL1/245/2018 zostala podkta 
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Ad. 4 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w 

Warszawie Delegatura w Ciechanowie z dzialalnog- ci monitoringowej i 

inspekcyjnej na terenie powiatu pultuskiego w 2017r. 

Przewodniczqcy poinformowal, iz powyZszq informacje Szanowni Radni 

otrzymali na pi§mie. Byla ona rownieZ przedmiotem obrad komisji Rady Powiatu. 

Nastepnie Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy ktcA z Patistwa radnych, 

chcialby zabrae glos w powy2szej sprawie. 

W zwiqzku z brakiem pytari Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad 

przyjcciem informacji Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w 

Warszawie Delegatura w Ciechanowie z dzialalnoki monitoringowej i 

inspekcyjnej na terenie powiatu pultuskiego w 2017r. 

Za glosowalo 	11 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Informacja zostala przyjcta. 

Radny W.Saracyn- poinformowal, iz chcialby podzickowae za przygotowanie 

materialu, ktory otrzymali radni, poniewaz Pan Inspektor WIGS na posiedzeniu 

Komisji bardzo szczegOlowo omowil tematykc a jednoczegnie przekazal radnym 

wiele uwag co do pewnych rozwiqzan ktore sa prowadzone. W zwiqzku z tym 

radny podzickowal za pracc Delegatury i przygotowany material. 

Ad. 5 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Informacja o realizacji zadan przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony 

Rollin i Nasiennictwa w Warszawie Oddzial w Pultusku w 2017 roku. 

Przewodniczqcy poinformowal, iz powy2szq informacjc Szanowni Radni 

otrzymali na pi§mie. Byla ona rownie2 przedmiotem obrad komisji Rady Powiatu. 
4 



Nastepnie Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy kto§" z Paristwa radnych, 

chcialby zabrae glos w powyZszej sprawie. 

W zwiqzku z brakiem pytaii Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad 

przyjcciem informacji o realizacji zadan przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony 

Rollin i Nasiennictwa w Warszawie Oddzial w Pultusku w 2017 roku. 

Za glosowalo 
	

11 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Informacja zostala przyjcta. 

Ad. 6 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie 

realizacji zadania polegahcego na budowie tymczasowej poczekalni 

autobusowej pomiedzy Powiatem Pultuskim a Gminq Pultusk. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal tress uchwaly w sprawie 

zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegajqcego na budowie 

tymczasowej poczekalni autobusowej pomicdzy Powiatem Pultuskim a Gminq 

Pultusk i zarzqdzil glosowanie nad jej podjeciem. 

Za glosowalo 
	 11 radnych 

Przeciw 

Wstrzymalo sic 

Uchwala Nr XLI/246/2018 zostala podjvta 

Ad. 7 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Pultuskiego. 

Przewodniczqcy zwrocil sic z pytaniem czy sq pytania w sprawie uchwaly? 

W zwiqzku z brakiem pytan Przewodniczqcy odczytal trek uchwaly w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Starosty Pultuskiego i zarzqdzil glosowanie nad jej 

podj cciem. 
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Za glosowalo 	 11 radnych 

Przeciw 	 - 

Wstrzymalo sic 	 - 

Uchwala Nr XLI/247/2018 zostala podjyta 

(Na salt' wszedl radny Jan Zalewski. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 

12 radnych.) 

Ad. 8 

Przewodnicmcy zarmdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu pormdku 

Sesji Informacja nt. funkcjonowania Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku 

Przewodnicmcy poinformowal, i2 powyZszq informacjc Szanowni Radni 

otrzymali na pi§mie. Byla ona rownieZ przedmiotem Komisji. 

Nastepnie Przewodnicmcy zwrocil sic z pytaniem czy kto§ z Panstwa radnych, 

chcialby zabra6 glos w powyZszej sprawie. 

Radny K. Lachmanski- zaznaczyl, i2 w tytule informacji jakg otrzymali radni jest 

zapis, ze jest to wynik finansowy starego szpitala, spolki z o.o. , nie mowimy o 

calej spolce Gajda-Med. mowimy o szpitalu. 

Zaznaczyl, Ze chcialby na wstcpie powiedziee, Ze je§li chodzi o pozyskanie 

§rodkow z kontraktu to jest to imponujqcy wynik bo przecie2 wzrost do 31 min zl 

to jest wynik imponujqcy. Natomiast radny zaznaczyl, i2 ma kilka pytan do tej 

koncepcji. Oczywi§cie dziekuje teZ za przygotowanie tych materialow Panu 

Dyrektorowi i pracownikom bo jest to taki material o kt6ry radnym chodzilo i 

radnemu jako wnioskodawcy rownie2. Je§li chodzi o Zaklad Opiekunczo 

Leczniczy w latach 2015-2016 i Oddzial Geriatryczny to na jakim poziomie sq 

kontrakty? Radny zapytal take ile jest w sumie 16Zek i czy zostaly 

zagospodarowane dodatkowe powierzchnie? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- poinformowal, i2 zagospodarowal 

wszystkie wolne powierzchnie jakie byly w szpitalu. Dzieje sic to caly czas 
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kosztem pomieszczen administracyjnych ale wlagciwie ju2 wszystkie rezerwy sic 

skoficzyly. Jedynie moZliwe, Ze gdzie§ jakie§ pojedyncze loZka by sic zmie§cily. 

Radny K. Lachmatiski- zaznaczyl, i2 Pan Dyrektor mowil o trzech oddzialach 

nowo utworzonych. Radny zapytal jakie to oddzialy? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- poinformowal, Ze jest to Zaklad 

Opiekunczo Leczniczy, Geriatria oraz Rehabilitacja Kardiologiczna 

Radny K. Lachmanski- zwrocil sic z pytaniem ile 16Zek w sumie przybylo w 

szpitalu? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- odpowiedzial, Ze przybylo 40 162ek. 

Radny K. Lachmanski- zwrocil sic z pytaniem jakie Poradnie funkcjonujq w 

szpitalu? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gaj da-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda-poinformowal, Ze jest to Poradnia 

Geriatryczna, Poradnia chorob metabolicznych oraz trzy Poradnie 

Rehabilitacyjne. 

Radny K. Lachmanski- zwrocil sic z pytaniem czy zaplacone byly nadwykonania 

za poprzednie lata? Czy Pan Gajda nie mial zaplaconych 2adnych nadwykonan? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- poinformowal, Ze od roku 2015 byly 

wyplacone drobne sumy. Natomiast przepadly zasadnicze pieniqdze w wysokoki 

ok 6 min A Byl to rok 2011 i rok 2012 ale taki przypadek zdarzyl sic niestety w 

calej Polsce. Pan Gajda zaznaczyl, ze nie mogl nic z tym zrobie, poniewaZ bylo 

to w poprzedniej spolce a w poprzedniej spolce nie pomy§lano Zeby zloZye do 

Sqdu protest i niestety termin sic przedawnil. 

Radny K. Lachmatiski- zwrocil sic z pytaniem czemu poprzednia spolka nie 

wystcpowala o to? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- poinformowal, 2e bye mote bylo to 

zwiqzane z kosztami, poza tym nie wiadomo czy to sic po2niej oplaca. To byl 
7 



zapewne powod dlaczego stara spolka nie weszla w spor sqdowy odnoklie 

nadwykonafi. 

Radny K. Lachmafiski- zwrOcil sic z pytaniem z jakimi kosztami wiqzalo sic 

zloZenie takiego protestu czy wniosku o to nadwykonania, jakie to sq wielkoki? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- poinformowal, Ze trzeba wplacie 5% 

wartoki kontraktu, §rodkow o ktore sic ubiegamy. Np. przy 1 min z1 trzeba 

wplacie 50 tys zl. 

Radny K. Lachmanski- zwrocil sic z pytaniem o jakie nadwykonania w tamtym 

czasie stara spolka nie postarala sic? Nie zloZyla wniosku? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- poinformowal, 2e byla to kwota 

od 4mln z1 do 6 min A. 

Radny K. Lachmafiski- zaznaczyl, Ze je§li nawet bylaby to kwota 5 min z1 to 

trzeba by bylo zaplacie 250 tys A. Radny zaznaczyl, Ze jego zdaniem nie jest to 

duZa kwota przy zyskach jakie moZna bylo uzyskae. 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gaj da-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- zaznaczyl, ze to pytanie nie powinno bye 

kierowane do niego tylko do starej spolki. Natomiast w tamtym czasie tego nie 

robiono, poniewa2 wszyscy przegrywali z NFZ. Bylo to tak nagminne, ze 

traktowano wchodzenie w sp6r jako wyrzucenie pieniedzy w bloto. 

Radny K. Lachmafiski- zaznaczyl, Ze zadal to pytanie Panu Gajdzie, poniewa2 

chcialby uslyszee jego opinic jako fachowca. 

Dyrektor Generalny Prokurent Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- zaznaczyl, Ze w calej Polsce przestano 

wchodzie w spory sqdowe z tego powodu, Ze tak orzecznictwo sqdowe w tamtym 

czasie bylo w kierunku nie orzekania na rzecz szpitala. 

Radny K. Lachman ski- zaznaczyl, Ze ma pytanie dotyczqce roku 2018 oraz 

remontu i uruchomienia poradni stomatologicznej. Czy tej poradni nie bylo do tej 

pory w szpitalu? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gaj da-Med. 
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sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- poinformowal, Ze dotychczas nie bylo 

poradni stomatologicznej. 

Radny K. Lachmariski- zwrocil sic z pytaniem czy Pan Gajda w POZ nie ma 

poradni stomatologicznej w poradni? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- zapytal ktorq jednostkc radny ma na my§li? 

Radny K. Lachmanski- odpowiedzial, 2e Gajda-Med. 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- poinformowal, Ze w Gajda-Med. jest 

gigantyczna stomatologia z ortodoncj4, ktora wrocila do Szpitala Powiatowego 

Gajda-Med. Do Przychodni wrocila i jest ulokowana na parterze w tej chwili. Pan 

Gajda zaznaczyl, ze Poradni stomatologiczna to efekt cesji do ktorej doprowadzil 

z Paniq dr Wo2niak. 

Radny K. Lachmanski- zaznaczyl, i2 14dowisko, ktore powstalo przy szpitalu 

budzi wiele kontrowersji. Radny zapytal czy l4dowisko jest zaakceptowane przez 

Lotnicze pogotowie ratunkowe? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- poinformowal, Ze l4dowisko jest 

zarej estrowane. 

Radny K. Lachmariski- zwrocil sic z pytaniem czy Pan Gajda budowal 14dowisko 

z wlasnych §rodkow ? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gaj da-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- odpowiedzial, Ze w wickszoki z wiasnych 

rodkOw. 

Radny K. Lachmanski- zwrocil sic z pytaniem ile kosztowalo to l4dowisko? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- poinformowal, Ze dokladny operat bedzie 

znany po ocenie przez rzeczoznawce. Natomiast jest to kwota na poziomie 

ok 0,5 min A. 

Radny K. Lachmanski- zwrocil sic z pytaniem ile z tej kwoty to §rodki wlasne? 
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Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- poinformowal, Ze ok. 90% 

Radny K. Lachmatiski- zaznaczyl, Ze Pan Gajda wspominal, Ze w pobliZu 

k1dowiska powstalo okablowanie, ktore stanowi naruszenie prawa budowlanego. 

Radny zapytal kto doprowadzil do tego naruszenia? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gaj da-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- odpowiedzial, Ze firma Energa. 

Radny K. Lachmanski- zvvrocil sic z pytaniem kiedy bylo wykonane to 

okablowanie? Czy ono bylo wykonane na zlecenie spolki Szpital Powiatowy 

Gaj da-Med.? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gaj da-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- poinformowal, Ze to powstalo ok 15 lat 

temu. Energa postawila slupy na nieswoim terenie. Jest z wlakicielem tego terenu 

w sporze bo Energa zrobila to niesluszne. 

Radny K. Lachmaliski- zwrocil sic z pytaniem czy to okablowanie powstalo na 

etapie budowy szpitala? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gaj da-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- odpowiedzial, Ze nie wie tego dokladnie 

ale na pewno bylo to przed tym jak Gajda-Med. wszedl do szpitala. Pan Gajda 

zaznaczyl, Ze z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym jest tak, Ze kiedy sic chce 

budowae 14dowisko to zawsze sq konsultacje z LPR i ono daje wtedy swoich 

ludzi do budowy, do projektu, do konsultacji itp. Jednak jest to 10-krotnie droZsze 

niZ budowa z inns ekipq. Mowi sic o tym, Ze je§li 14dowisko robiq ludzie LPR-u 

to helikoptery wylqduj4 na nim szybciej niZ kiedy robig to inni. NiezaleZnie od 

tego czy budujemy 14dowisko za 2 min zl czy za duzo mniejsza kwote np. Szpital 

Bialostocki vvybudowallgdowisko za 5 min zi i LPR tego lgdowiska nie odebralo. 

Radny K. Lachmaliski- zaznaczyl, Ze Pan Gajda w przekazanej informacji 

dotyczgcej roku sprawozdawczego napisal, Ze przecietne miesicczne zatrudnienie 

wynosilo 133 etaty, dynamika jest 98% w stosunku do poprzedniego roku. Ale w 

sprawozdawczym okresie roku ktorego? 2018, 2017 czy 2015-2018 ? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gaj da-Med. 
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sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- zaznaczyl, Ze skoro mewimy o roku 2017 

to zapewne chodzi o rok 2016. Natomiast nale2y sobie zdawaa sprawc z tego, Ze 

to Ze szpital finansowo przy najmniejszym kontrakcie w Polsce wyszedl na prostq, 

to nie jest efekt tylko tego, Ze sic ograniczylo to zatrudnienie czy zwolnilo sic 

kominiarzy. 

Radny K. Lachmariski- zaznaczyl, 2e z informacji jakie sq w sprawozdaniu 

wynika Ze zostaly zwickszone przychody. 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- zaznaczyl, 2e je§li chodzi o zmianc 

zatrudnienia pracownikOw to jest tee tak, 2e pracownicy obslugujqcy kontrakty 

szpitala nie sq ju2 pracownikami szpitala tylko sq pracownikami innych firm a 

obslugujq kontrakty szpitala. To jest jeden z mechanizmow, ktery pozwala na 

zmniejszanie kosztow. Wicc w praktyce przybywa ludzi obslugujqcych kontrakty 

szpitalne i to znacznie natomiast sq oni jakby „wypoZyczani" przez inne spolki. 

Radny K. Lachmariski- zwrocil sic z pytaniem czy Pan Gajda swoimi dzialaniami 

spowodowal, Ze zmniejszyly sic kolejki w naszym szpitalu np. do poradni 

specjalistycznych czy np. jest obloZenie szpitala, w jakim procencie ? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- zaznaczyl, Ze praktycznie nie ma kolejek 

do szpitala. Zaznaczyl, 2e z ZOL-em jest zawsze problem bo ZOL jakby mial 100 

162ek to i tak by bylo malo. Geriatria jakby miala 200 l&ek to tee by bylo malo. 

Bo to sq te2 takie czynniki socjalne gdzie ludzie te2 za wszelkq cent osoby starsze 

probujq w jakig stopniu umiegcie. Je§li chodzi o poradnie specjalistyczne to nie 

mamy czegog takiego, Ze sq zapisy i sic czeka 2 lata. Mogq bye za miesiqc, za 

dwa czy w najgorszym wypadku za trzy. Natomiast takich gigantycznych kolejek 

do poradni specjalistycznych nie ma. Je§li chodzi o oddzialy to oddzial 

chirurgiczny to pacjenci przyjmowani sq od rcki, oddzial intemistyczny 

praktycznie te2 natomiast geriatria i interna to sq ciqgle loZka na korytarzach na 

okrqglo. 

Radny K. Lachmanski- zwrOcil sic z pytaniem czy w szpitalu w roku bieZacym 

sq jakie§ nadwykonania ? 
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Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- poinformowal, ke nadwykonania sq caly 

czas. To jest mechanizm zwiekszania kontraktow ale dzi§ robienie niewykonan w 

sieci jest strzelaniem sobie z kolan. To kompletnie nic nie daje. Robiqc dzi§ 

nadwykonania moZna doprowadzie do upadlo§ci kosztami a on nie zwickszy 

kontraktow. Zwiekszenie kontraktu 200 - krotnie czy zwickszenie bardzo duke 

spowoduje, ze Narodowy Fundusz Zdrowia mote doloZye 1 % kontraktu. 

Radny K. Lachmatiski- zwrocil sic z pytaniem czy w szpitalu jest zabezpieczona 

opiekc ktora jest ustawowo zapisana w kompetencjach powiatu? Czy jest 

odsylanie pacjentow czy nie ma? Radny zaznaczyl, ke rozumie to, Ze nie ma 

makliwoki negocjacji kontraktu i jest to oczywi§cie cieZka sytuacja. 

Nastcpnie radny zapytal jak wyglqda sytuacja w poradniach je§li chodzi o kolejki? 

Czy zdarzaja sic takie sytuacje jak czasami slyszy sic w mediach, Ze trzeba czekae 

np. rok? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- zaznaczyl, ke juZ mOwil o tym, ze w 

Pultusku takich kolejek nie ma. Do niektOrych poradni moZna dostae sic na 

biekqco natomiast do niektorych poradni jest to max 3 miesiqce ale nie rok czy 

dwa lata. 

Radny K. Lachmanski- zwrocil sic z pytaniem czy nie ma przypadkow odsylania 

pacj entow? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- zaznaczyl, ke nie chcialby powiedziee, ze 

w 100% nie ma bo te2 nie moZna tych nadwykonan robie niewiadomo ile wicc 

mole sic zdarzye tak, ke jeZeli jest kolejka i lekarz sam prosi keby nie zapisywae 

mu dale] pacjentow dlatego, Ze ma tych pacjentow zapisanych do kontraktu i 

jeszcze 20 to tego sic nie zaplaci wiec nie moZna dae gwarancji, Ze nie ma odsylan 

ale to odsylania polegajq na tym, Ze pacjenci sq proszenie o to aby sic zglosili za 

miesiqc, za dwa wtedy kiedy odblokujemy kolejke do zapisOw. 

Radny K. Lachmaliski- radny zaznaczyl, Ze jest zrozumiale to co mowi Pan 

Gajda, natomiast radny mial na my§li odsylanie ze szpitala. 
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Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- poinformowal, Ze po zmianie kadr na 

chirurgii na innego ordynatora problem, ktory byl czasami zauwaZalny sic 

zmniejszyl. Natomiast czasami sq takie sytuacje, Ze moZna bye politycznie 

poprawnym i przyjqe pacjenta po to Zeby pozwolie mu umrzee albo zrobie 

wszystko Zeby hospitowae go w miejsce gdzie pacjentowi moZna udzielie 

fachowej pomocy, gdzie ma szansc na przeZycie. Czasami jest tak, Ze ludzie 

przyjeZdZajq w sobote rano z babciq bo chca sobie jechae za granice i chca 

umie§cie pacjenta w szpitalu a my go odsylamy bo nie stwierdzamy 

przeciwskazan. Zdaniem Pana doktora w przypadku takiej sytuacji nie moZna 

mowie o odsylaniu bo to nie jest odeslanie. Pacjenci nie sq w 100% przyjmowani 

natomiast nie ma odsylania pacjentow w stanach zagroZenia Zycia. 

Radny K. Lachmanski- zaznaczyl, Ze to wlagnie chcial uslyszee, Ze intencj4 Pana 

Dyrektora i zalogi szpitala jest ratowanie Zycia i jest to zagwarantowane. 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- dokladnie tak. 

Radny W. Saracyn- zaznaczyl, ze przekazany material byl rzeczywigcie dosye 

szczegolowy. Natomiast jegli chodzi o koncepcje to radny mialby do tego 

materialu pewne uwagi ale to juz kwestia tego jak to koncepcjc mozna 

przedstawie. Radny zaznaczyl, Ze przyjmuje to koncepcjc z zadowoleniem chodZ 

mialby drobne uwagi. W zwiqzku z tym radny zwrocil sic z pytaniem co planuje 

Pan Gajda je§li chodzi o przychodnie przy ul. 3 Maja? bo rzeczywigcie zostala 

przeniesiona rehabilitacja do szpitala i ona naprawdy wypada imponujqco. Jest 

ciekawie rozbudowana wokol geriatrii i ZOLu wicc ma sens tego zorganizowania. 

Natomiast trzeba pamictae, Ze przez wiele lat mieszkancy Pultuska byli 

przyzwyczajeni do korzystania z tej przychodni tu w Pultusku i pomimo tego, Ze 

jest drobne polqczenie komunikacyjne to stanowi rzeczywi§cie wielk4 

uciaZliwo§e dla mieszkancow a my powinnigmy organizowae uslugc dla 

mieszkancow. W zwiqzku z tym zapytal co Pan Gajda planuje ewentualnie w tych 

wolnych pomieszczeniach w Przychodni uczynie by to sluZylo nam jako 

mieszkancom. Koncepcja to nie tylko to co teraz sic dzieje tu i teraz ale rownieZ 
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co bedzie sic dzialo za rok, za dwa a nawet dluZej. Zrozumialym jest, ze w sluZbie 

zdrowia trudno jest tak pracowae bo wiemy co jest z kontraktami, nie wiemy 

jakie one 1304 natomiast mimo wszystko planowae cos trzeba. Plan bez wizji jest 

trudno rzeibie a mamy przecie2 i marzenia. W zwiqzku z tym radny zapytal co 

Pan Gajda planuje w budynku B, bo przecie2 tam jest jeszcze ponad 2000 m do 

zagospodarowania, zostaje jeszcze czc§ciowo pomieszczenia w budynku K. 

Drugie pytanie dotyczy spraw o ktorych Pan doktor troche powiedzial ale wydaje 

sic jeszcze za malo a mianowicie o zmianach osobowych w kadrze. Ta kadra 

lekarzy jest w takim wieku wskazujqcym na podeszly. W zwiqzku z tym radny 

zapytal jak Pan doktor planuje rozwiqzae ten problem bo przybywa nam 

oddzialow, one sq mniej i wiecej liczne ale bardzo dobrze, ze ich przybywa i to 

jest bardzo waZne. Radny zaznaczyl, 2e z informacji jakie posiada wiele personelu 

§redniego dojeZd2a do Warszawskich szpitali i nasze pielegniarki tam te2 sic 

realizujq wiec co z tym personelem grednim. Nastepnie radny zaznaczyl, ze z 

informacji jakie posiada niebawem bedq propozycje zakladania zakladow 

opiekunczo-medycznych czy mote Pan doktor cos slyszal na ten temat? To jest 

nowa rzecz w medycynie. 

(Z Sali wyszedl radny K Lachmanski. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 

11 radnych) 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- zaznaczyl, ze w momencie gdy powstal 

zaklad rehabilitacji, kt6ry rzeczywi§cie jest spektakulamy bo jest to pote2ny 

zaklad w tej chwili z gigantycznym kontraktem i ilo§ciq uslug, zaczeli§my 

rozmawiae z kadrq ktOra pracuje bo zawsze bierzemy pod uwage kadre istniejqcq 

to tak naprawdc to jest inwestowanie pieniedzy dla nas i jak sic okazalo, ze jest 

tyle i tyle pieniedzy na kadre to wszystkie pielegniarki przyszly i powiedzialy, ze 

one to obrobiq jak dostanq to pieniqdze. Co do pielegniarek, nie bedziemy bili 

rekord6w je§li chodzi o place i nie bcdziemy konkurowae ze szpitalami 

Warszawskimi, ktOre sic zadlu2ajq. Musimy znalek sic w takiej grupie plac gdzie 
14 



te osoby bedq. do nas przyjeZdZaly i 1)04 u nas gwiadczyly uslugi . Z tymi placami 

jest tak, ze stawki sq bardzo zro2nicowane. Problem z kadrq medycznq jest 

gigantyczny. Natomiast zdaniem pana doktora problem lekarski rozwiqzal 

celujqco, przynajmniej na tyle na ile moZna bylo. Mianowicie we wszystkich 

specjalizacjach jakie funkcjonujq jest moZliwo§e robienia specjalizacji, czyli 

pozyskiwania rezydentOw. Zgadza sic to co powiedzial radny Saracyn, ze mamy 

duZq §redniq wieku ale to nie zmienia postaci rzeczy, ze pacjenci dalej lubiq 

swoich lekarzy. Ale miodzieZy te2 jest naprawdc duZo. Mona powiedziee, ze jest 

taka luka pokoleniowa bo mamy 20 - latkow i 90- latkow ale tych lekarzy 

naprawdc przybylo. Z kadra medycznq jest tak, ze jest to najwieksza bolqczka i 

rzecz ktora najbardziej utrudnia §wiadczenie i jakok uslug dlatego, ze cieA(o jest 

zmobilizowae kogo§ kto mote wstae i powiedziee, ze cos go nie obchodzi i w 

kaZdej chwili mote ode.* bo jest masa szpitali w ktorych zostanq przyjcci. To 

bardzo utrudnia poprawc obsiugi na poziomie jakoki. Wracajqc do powierzchni 

zgadzam sic, ze nie mo2na w ogole nic nie planowae i wstawae rano i patrzee 

tylko na to co sic dzieje. Je§li NFZ oglasza kontrakty to szpital startuje do tego co 

jest, tak udalo sic pozyskao takie dziedziny jak osteoporoza, geriatria czy 

poradnie metaboliczne. Pan Gajda zaznaczyl, ze musi bye zrobiona potcZna 

inwestycja w czcki „B" . Na pytanie jak jq zrobie mqdrze Zeby nie utopie sic od 

razu...nie chodzi o pieniqdze bo pieniqdze nie sq najwiekszym problemem. Tylko 

jak to zrobie 2eby potem to sic dab zaadoptowae i do urologii i do kardiologii 

inwazyjnej i do tego i do tego, bo zrobienie od razu, wpakowanie w bardzo drogi 

sprzct, kupienie sprzetu i zablokowanie sic jest trudne. Natomiast bez wqtpienia 

trzeba to zrobie tak Zeby moZna bylo przynajmniej czcge pacjentOw z czeki „C" 

przeniege do tej czeki „B" w razie czego i czc§e „B" adoptowae do kontraktu 

ktory bedzie. Trzeba sobie utworzye moZliwo§e przenoszenia pacjentow micdzy 

poszczegolnymi blokami Zeby to sic nie rozplynclo. Musi ruszye inwestycja w 

czcki „B" i to nie ma wqtpliwoki, to jest nieodwolalne. Moe to bye tydzien 

wczektiej, miesiqc pizVniej ale musi. Je§li chodzi o rehabilitacjc Zeby obrobie tq 

kadry, ktorq obrabiamy to ona musi bye w centrum dlatego, ze te 
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rehabilitantki wchodzq i wychodzq z pomieszczenia...byloby bardzo trudnym 

powrOt do starej przychodni bo sq pacjenci z rehabilitacji, z ZOL-u , to sq pacjenci 

ktorzy ciqgle korzystajq z tej rehabilitacji. To rozwiqzanie jest naprawde bardzo 

dobre. Zwolnily nam sic powierzchnie w Przychodni ale w tej chwili jak bedzie 

poradnia metaboliczna to pewnie tam bedzie zarejestrowana. Pierwotnie w 

Przychodni planowali§my tek rozbudowe rehabilitacji ale nie przewidzieli§my, 

ke Fundusz da tak duke pieniqdze na rehabilitacje i trzeba bedzie uciekae z tq 

rehabilitacjq w jedno miejsce. W tej chwili zastanawiam sic co robie czy 

zainwestowae i robie wszystko to pewnie tak tylko my takich powierzchni nie 

mamy. Pan Gajda zaznaczyl, ze je§li znajdzie sic taki inwestor strategiczny, ktory 

by przyniosl 5-10 min zl czy nawet 4-6 min zl i chcialby zrobie np. urologic keby 

sic potem starae o kontrakt to na 100% zaprosilby takiego inwestora i staralby sic 

pokniej o kontrakt. Przy czym caly czas trzeba pamictae o tym, Ze duko latwiej 

jest zrobie oddzial nik obsadzie to wszystko kadrq medycznq jest dramatycznie 

trudne. 

Radny W. Saracyn- zwrocil sic z pytaniem ile procent w calym kontrakcie 

stanowiq place? 

Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- zaznaczyl, ke nie chcialby teraz strzeliO ale 

my§li, ze place sq na poziomie 80-90%. 

Radny M.Barszcz- zaznaczyl, ke uwaka, ik bardzo dobre, Ze to dwa oddzialy 

powstaly tj. Geriatria i ZOL. To jest super rozwiqzanie tym bardziej, ze geriatria 

jest nieuchronna. Na pewno bcdzie duke zapotrzebowanie. Pan Gajda sam 

stwierdzil, ke gdyby bylo jeszcze wiccej 162ek to wszystkie zostalyby oblozone. 

Radny zapytal czy Pan Gajda cos jeszcze w tym kierunku planuje? Nastcpnie 

radny zaznaczyl, ze spotyka sic z takimi opiniami, Ze nie ma miejsc i trudno jest 

sic tam dostae. W zwiqzku z tym zapytal czy rzeczywigcie z tych oddzialow 

korzystajq tylko i wylqcznie pacjenci z naszego powiatu czy kto§ tam jest jeszcze 

z zewnqtrz? 
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Dyrektor Generalny Prokurent 	Szpitala Powiatowego Gajda-Med. 

sp. z o.o. w Pultusku p. Robert Gajda- zaznaczyl, Ze nie mote zablokowae tych 

lokek dla kogo§ z zewnqtrz ale w praktyce korzystajq z nich nasi mieszkancy. 

ZOL ma 10 162ek, leky 10 os6b na tym refundowanym przez NFZ. Kolejnych 10 

ley prywatnych pacjentow i tek proszq, Ze jak sic zwolni to 2eby ich przeniege. 

Gdyby bylo 50 lokek to tek bylyby zapewnione. Na oddziale rehabilitacji 

kardiologicznej jest 6 16Zek ale tak uzbierali§my ok 10 min A walczqc o kakde 

162ko. Nastunie Pan doktor podziekowal za zaproszenie. Zaznaczyl, ze na 

pewno nie ma sic czego wstydzie jesli chodzi o osiqgniccia calej zalogi. To jest 

moment gdzie naleky podzickowae. Ta kadra, kt6ra pracuje to sq ludzie ktorzy 

potrafiq nie spat przez tydzieli i przygotowae kontrakty. Pan Gajda zaznaczyl, Ze 

jest bardzo wdzicczny wszystkim ludziom kt6rzy z nim pracujq. Ponadto chcialby 

bardzo podzickowae Panu Starokie i Radzie Powiatu a take Zarz4dowi Powiatu 

za duke wsparcie. 

Ad. 9 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Wnioski i o§wiadczenia radnych. 

Wnioskow nie zgi'oszono. 

Ad. 10 

Przewodniczqcy zarzqdzil przystqpienie do realizacji kolejnego punktu porzqdku 

Sesji Zamkniecie Sesji. 

Przewodniczgcy poinformowal, Ze porzqdek obrad zostal wyczerpany. 

Podziekowal za udzial w obradach czterdziestej pierwszej Sesji Rady Powiatu 

Radnym i zaproszonym gokiom. Przewodniczqcy zamknql XLI Sesjc Rady 

Powiatu w Pultusku wypowiadajqc formule: „Zamykam Sesjc Rady Powiatu". 
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Na tym protokol zakoticzono. 

Sesja zakoliczyla sic o godz. 12.30 

Protokolowaly: Przewodniczyl obradom: 

Bogumila Przybylowska Wieslaw Cienkowski 

  

         

         

         

         

         

Martyna Laskowska 

         

// 
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