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P R O T O K Ó Ł   N R XIV/2019 
z czternastej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 3 kwietnia 2019 roku 
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 

 
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ra-
domiu – radna Kinga Bogusz. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz na podstawie listy obecności stwierdziła prawomoc-
ność obrad. 
Na sesji obecni byli radni według listy obecności, która została dołączona do materia-
łów z sesji. Radni nieobecni: Adam Bocheński, Karol Gutkowicz, Wioletta Kotkowska, 
Marcin Majewski, Marta Michalska – Wilk, Małgorzata Zając.   
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że sesja została zwoła-
na na wniosek Prezydenta Miasta Radomia zgodnie z zaproponowanym przez wnio-
skodawcę porządkiem obrad. 
Wniosek o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad został dołączony 
do materiałów z sesji.  
 
Na sesję zostali zaproszeni: 
- Wojewoda Mazowiecki – Zdzisław Sipiera, którego reprezentuje wicewojewoda Artur 
Standowicz, 
- Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, którego reprezentuje dy-
rektor departamentu zdrowia, 
- dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – 
Filip Nowak, 
- Prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego – Tomasz Skura,  
- dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego – Marek Pacyna, 
- dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – Piotr Kowalski. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Roberta Chrobo-
towicza. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali 
wybrani jednogłośnie (18 za - głosowanie nr 1). 
 

Porządek sesji: 
1. Wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia. 
2. Wystąpienie Dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa               
    Chałubińskiego. 
3. Wystąpienie Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. 
4. Wystąpienie Prezesa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. 
5. Wystąpienie Wojewody Mazowieckiego.  
6. Wystąpienie Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego                      
     Funduszu Zdrowia. 
7. Wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
8. Dyskusja.  
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Ad. 1. Wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia. 
Prezydent miasta Radosław Witkowski przywitał przedstawicieli pracowników Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz przed-
stawicieli związków zawodowych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Stwierdził, 
że jest to sesja najważniejsza, bo dotyczy tych, którzy potrzebują pomocy, czyli osób 
chorych i cierpiących. Ma nadzieję, że ta wspólna sprawa nie stanie się przedmiotem 
jakiejkolwiek gry politycznej. Wspólnie z zastępcą - prezydentem Jerzym Zawodnikiem 
przez ostatnie dwa dni wizytowali szpitalne oddziały ratunkowe zarówno w naszym 
szpitalu, jak i również w szpitalu na Józefowie, ze szczególnym uwzględnieniem tego, 
jak wyglądała sytuacja na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym. Prezydent 
stwierdził, że z usług naszego SOR-u korzysta około 200 pacjentów dziennie. Wysokie 
wskaźniki liczby pacjentów odnotowuje również w oddziałach Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego. Szczególnie trudna jest sytuacja na oddziale chorób wewnętrznych 
oraz na oddziale kardiologicznym, gdzie codziennie chorzy leżą na korytarzach na tzw. 
dostawkach. Trudna sytuacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wynika z geo-
graficznego usytuowania szpitala. System poz-ów powoduje to, że przerzucane są 
obowiązki z lekarzy rodzinnych na szpitalny oddział ratunkowy. Dyrektor szpitala kilka 
dni temu poinformował o braku możliwości zapewnienia pełnej dyżurowej obsady le-
karskiej w SOR w module niezabiegowym tj. na oddziale internistycznym i kardiolo-
gicznym w dniach 5, 13, 15, 19 i 23 kwietnia. Kilka dni temu spotkali się z lekarzami, 
którzy zwracali uwagę na organizację i dużą trudność jaką jest w tej chwili sprawo-
wanie dyżurów w RSzS szczególnie na SOR-ze związaną z dużą ilością pacjentów ja-
kich szpital musi codziennie obsłużyć. Prezydent ma nadzieję, że dzisiaj porozmawiają 
o rozwiązaniach całościowych, kompleksowych. To jest ten moment, aby ponad poli-
tycznymi podziałami zastanowić się, co należy wspólnie zrobić w obrębie sił, które 
mają kompetencje, aby poprawić sytuację w radomskiej ochronie zdrowia, zarówno w 
Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, jak i Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. 
Warto dziś powalczyć o to, aby został wprowadzony system dyżurów naprzemien-
nych. Poprosił o umożliwienie zabrania głosu panu Jerzemu Zawodnikowi, który przed-
stawi sytuację w liczbach.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz ogłosiła 5 minut przerwy do godz. 16.25. 
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik przedstawił prezentację dotyczącą funk-
cjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycz-
nym, a w tym: 
- z jakimi dolegliwościami powinni trafiać pacjenci na oddział ratunkowy, 
- ilość udzielonych porad, 
- porównanie udzielonych porad, gdy były dyżury naprzemienne w 2014r. i gdy nie 
było w 2018r., 
- wykorzystanie lóżek na oddziale wewnętrznym i kardiologicznym w miesiącu luty 
2019r., 
- dyżury naprzemienne na oddziałach. 
Treść prezentacji została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Ad. 2. Wystąpienie Dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego                         
im. dr Tytusa Chałubińskiego. 
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna przedstawił: 
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- sposób obsadzania dyżurów na oddziale ratunkowym,  
- warunki pracy na SOR, 
- zasoby kadrowe lekarzy, 
- obsadzenie oddziału ratunkowego lekarzami, 
- przyjmowanie pacjentów pod wpływem alkoholu i ich zachowania, 
- zachowania pacjentów przyjmowanych na SOR,  
- powody przepełnienia oddziału ratunkowego, 
- pracę koordynatorów kierujących pacjentów na leczenie szpitalne, 
- przekazywanie informacji przez koordynatorów, 
- dowożenie pacjentów z odległych miejscowości do Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego. 
 
Ad. 3. Wystąpienie Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego                   
w Radomiu. 
Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Piotr Kowalski przedstawił: 
- udział pogotowia ratunkowego w obciążeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
- łatwą dostępność SOR dla pacjentów, 
- zadania ratownictwa medycznego, 
- przekazywanie pacjentów do leczenia w oddziałach, 
- wiarygodność statystyk pogotowia przekazywanych do Narodowego Funduszu 
Zdrowia, 
- położenie szpitali i ich dostępność dla pacjentów, 
- obowiązek przewożenia pacjentów do najbliższego szpitala , 
- ostatnie uregulowania prawne umożliwiające ustalenie dyżurów naprzemiennych. 
 
Ad. 4. Wystąpienie Prezesa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. 
Prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Tomasz Skura stwierdził, że sytua-
cja jest bardzo trudna oraz poinformował, że Mazowiecki Szpital Specjalistyczny 
przyjmuje równie dużo pacjentów i mają podobne problemy. Ponadto omówił: 
- jak wygląda transport chorych karetkami pogotowia, 
- ilość przyjmowanych pacjentów przez SOR w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycz-
nym,. 
- przyszpitalną nocną pomoc lekarską, 
- szpitalną bazę łóżkową, 
- koszty leczenia codziennego, 
- kogo nie dotyczy harmonogram dyżurów naprzemiennych, 
- brak łóżek internistycznych, 
- kogo może dotyczyć harmonogram dyżurów naprzemiennych. 
 
Ad. 5. Wystąpienie Wojewody Mazowieckiego.  
Wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz przedstawił: 
- podstawę prawną udzielenia zgody na wprowadzenie harmonogramu dyżurów na-
przemiennych i procedurę jej udzielenia, (podkreślił, że do tej pory nie wpłynął wnio-
sek o dyżury naprzemienne od tych szpitali), 
- brak możliwości nie dyżurowania przez Szpitalne Oddziały Ratunkowe, 
- próbę porozumienia Radomskiego Szpitala Specjalistycznego ze szpitalem na Józe-
fowie.  
Wicewojewoda uważa, że powinno dojść do porozumienia między tymi placówkami. 
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Dyrektor Wydziału Zdrowia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udzielił informacji 
dotyczących: 
- odległości do poszczególnych szpitali z różnych miejsc Radomia i okolic, 
- funkcjonowania dysponentów, 
- traktowania oddziałów ratunkowych jak przychodni zdrowia, 
- przyjmowania pacjentów z ratownictwa medycznego z innych województw, 
- odciążenia podstawowej opieki zdrowotnej przez oddziały ratunkowe, 
- ustalenia ostrych i tępych dyżurów, 
- trudu pracy na oddziałach ratunkowych, 
- obłożenia łóżek w radomskich szpitalach, 
- usprawnienia pracy na oddziałach, 
- rozmieszczenia placówek nocnej pomocy medycznej, 
- rozmieszczenia karetek. 
 
Ad. 6. Wystąpienie Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. 
Dyrektor oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Radomiu Andrzej Cieślik przed-
stawił: 
- podstawę prawną działalności funduszu zdrowia, 
- brak wpływu funduszu na wybór oddziału ratunkowego przez pacjenta, 
- sposób segregacji pacjentów na oddziałach ratunkowych, 
- sposób wystawiania skierowań przez lekarzy rodzinnych, 
- liczbę pacjentów oddziałów internistycznych w obu szpitalach, 
- porównanie liczby pacjentów przyjmowanych przez te szpitale, 
- wiek lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej oraz personelu pielęgniarskiego. 
 
Ad. 7. Wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
Członek zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski ma wrażenie, że 
wszyscy robią co mogą, aby ten stan poprawić, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. 
Laurka należy się Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, która również ma swoje 
problemy, chociażby w kwestii zakupu nowych ambulansów. Poprosił wojewodę, aby 
przychylił się do wniosku o zakup nowych karetek. Pięć nowych karetek zdecydował 
się zakupić samorząd województwa mazowieckiego. Ponadto marszałek poruszył 
sprawę dyżurów naprzemiennych. Poinformował mieszkańców, że obydwa oddziały 
ratunkowe muszą działać w pełnej obsadzie, zaś dyżury naprzemienne w formie,                      
o którą wnioskuje prezydent są niemożliwe. Zadeklarował przy dobrej współpracy obu 
szpitali po rozmowie z prezesem szpitala, że jest wola porozmawiania odnośnie kwe-
stii naprzemiennego dojazdu karetek. Ponadto odczytał fragment pisma skierowane-
go przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zaproponowała przerwę oraz zaprosiła wszystkie oso-
by zainteresowane, które dzisiaj zabierały głos do swojego gabinetu, aby wspólnie 
wypracować kompromis. 
 
Dyrektor wydziału zdrowia urzędu marszałkowskiego poinformował, że problem jest 
taki, że na pewne sprawy tu zebrani nie mają wpływu. Podkreślił, że niedługo zabrak-
nie kadry medycznej i na to nie mają wpływu. Uważa, że oba organy założycielskie, 
czyli miasto Radom i samorząd województwa mazowieckiego powinny skupić się na 
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współpracy. Po analizie sytuacji demograficznej w Polsce coraz więcej osób na szcze-
blu polityków krajowych mówi, że trzeba niektóre oddziały likwidować, a niektóre 
wzmacniać i zwiększać ilość łóżek. Radomski Szpital Specjalistyczny ma za mało łóżek 
internistycznych i gdy starych i chorych ludzi przybywa zawsze będą problemy. Dla-
tego zasadna jest propozycja, że trzeba zwiększać ilość łóżek terminowych. Uważa, że 
szpitale w niektórych tematach nie powinny konkurować ze sobą. Omówił jak wygląda 
funkcjonowanie szpitali przy tępych i ostrych dyżurach. Podkreślił, że to pacjent wy-
bierze szpital, gdzie będzie chciał być leczony. Omówił jak będzie wyglądała selekcja 
przyjmowanych pacjentów na oddziałach ratunkowych oraz odpowiedzialność spo-
czywającą na lekarzach, którzy pracują na oddziałach ratunkowych.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski zwrócił się z apelem do wojewody, który nad-
zoruje system ratownictwa medycznego i który musi pomóc rozwiązać te problemy.               
Z kolegium prezydenckim prezydent jest gotowy uczestniczyć w rozmowach, które 
zapowie pan wojewoda. Nie można mówić, że Radomski Szpital Specjalistyczny i Ma-
zowiecki Szpital Specjalistyczny mają taką samą ilość pacjentów, bo czym innym jest 
szpital wojewódzki, a czym innym szpital powiatowy. Stąd prośba, żeby wspólnie wy-
pracować stanowisko na bazie ustawy. Prezydent rozumie, że nie można brać pod 
uwagę naprzemiennych dyżurów na SOR-ze czy chirurgii ogólnej, ale choroby we-
wnętrzne, kardiologia, pediatria, neurologia, ginekologia, neonatologia, okulistyka to 
płaszczyzna do rozmów. Prezydent zadeklarował chęć do rozmów, do których są już 
dzisiaj gotowi. Liczy na wspólne wypracowanie stanowiska z wojewodą.  
 
Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym Tere-
sa Jaworska poinformowała, że przybyły tu wszystkie związki zawodowe Radomskie-
go Szpitala Specjalistycznego z apelem i prośbą, że najwyższy czas, aby te dwa szpi-
tale porozumiały się i dogadały. Apelują o naprzemienne dyżury, bo oba szpitale na 
tym skorzystają, skorzysta również personel. Dzisiaj trzeba podjąć ważne i odważne 
decyzje, żeby nastąpiła współpraca między tymi dwoma szpitalami. Zwróciła się do 
prezesa Skury, że jeżeli będą naprzemienne dyżury, jego personel też będzie miał 
chwile wytchnienia. Liczą na to, że dzisiaj zostaną podjęte odpowiedzialne i mądre 
decyzje.  
 
Przewodnicząca Okręgowego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Anna 
Trzaszczka stwierdziła, że pracownicy nie mają ani siły ani czasu czekać na kolejne 
plany. Przedstawiła jak wygląda sytuacja pacjentów w Radomskim Szpitalu Specjali-
stycznym oraz jakie są warunki pracy mają pielęgniarki. Liczą, że tym razem zostaną 
podane konkretne rozwiązania, które zadziałają. Podkreśliła, że tu nie ma winnych.  
 
Przewodniczący Okręgowego Związku Zawodowego Lekarzy Lech Kwieciński nie ży-
czy, aby ktoś się znalazł na SOR-ze. Gdyby się tak stało w jego przypadku z pewnością 
by się bał, bo mógłby trafić na przemęczonego lekarza, lekarza przeciążonego pracą. 
Jest to pole do błędu, czasami tragicznej pomyłki. Nawet jeżeli pacjent jest dobrze 
zdiagnozowany, to pojawia się następny problem – gdzie go przyjąć, bo na niektórych 
oddziałach nie ma miejsc. Problem jest bardzo poważny, bo lekarzy ubywa. Praca jest 
nieatrakcyjna, gorzej płatna i stresogenna. Uważa, że trzeba szukać przyczyn, a nie 
skutków tej sytuacji. Przyczyną jest brak personelu, brak łóżek, złe finansowanie. Cze-
kają na decyzje systemowe.  
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Radna Magdalena Lasota złgłosiła wniosek, aby powrócić do realizacji porządku obrad.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek jest realizowany, a przerwę 
ma prawo ogłosić w każdym momencie.  
 
Przewodnicząca zarządziła 30 minut przerwy do godz. 18.50 i zaprosiła na spotkanie 
do swojego gabinetu.  
 
Ad. 8. Dyskusja.  
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że w czasie rozmów w jej gabinecie 
zostało ustalone, iż jutro u pana wiceprezydenta Jerzego Zawodnika odbędzie się spo-
tkanie robocze, w trakcie którego zostanie wypracowana treść i szczegółowe warunki 
porozumienia pomiędzy Radomskim Szpitalem Specjalistycznym a Mazowieckim Szpi-
talem Specjalistycznym dotyczące naprzemienności dyżurów ostrych i tępych, więc 
wszystko jest na dobrej drodze. Przewodnicząca ma nadzieję, że jutro treść takiego 
porozumienia zostanie już szczegółowo ustalona i w najbliższym czasie zostanie ono 
przesłane do wojewody.  
 
Radna Magdalena Lasota uważa, że w tej chwili dyskusja ma mniejszy sens niż przed 
przerwą, bo wielu gości już nie ma na sali, którym chcieli zadać pytania. Sesja nadzwy-
czajna w dniu dzisiejszym w sprawie obydwu szpitali i kwestia porozumienia się po-
między dyrektorami szpitali i złożenia dwóch wniosków do wojewody, to jedyne roz-
wiązanie prawne, które może spowodować, że zostanie ustalony harmonogram na-
przemiennych dyżurów na oddziałach, na których to jest możliwe. Jednak tak zadecy-
dowała przewodnicząca. Uważa, że dyskusja i pytania są bardzo istotne zarówno dla 
radnych, jak i mieszkańców, którzy też chcą się dowiedzieć jakie będą zasady dalsze-
go funkcjonowania obydwu szpitali. Zapytała dyrektora Pacynę, czy ma wolne etaty   
w szpitalu? Czy są podejmowane działania, aby pozyskać lekarzy? Czy jest jakikolwiek 
odzew na takie działania?  
 
Radny Robert Utkowski uważa, że uznanie przez panią przewodniczącą, że nie wniosą 
niczego do dyskusji przynajmniej za błędne. Może w trakcie dyskusji potrafiliby pod-
powiedzieć coś sensownego. Zwrócił uwagę, że w statystykach ginie pacjent, który 
powinien być najważniejszy. Radny uważa, że należy robić tak, aby przynajmniej na 
początek spróbować przekierować te 30% pacjentów, czyli robić wszystko, na co ze-
zwala prawo, aby spróbować ten problem rozwiązać. Radny nie rozumie, dlaczego 
szpital na Józefowie broni się przed dyżurami naprzemiennymi.  
 
Radny Tomasz Gogacz stwierdził, że problemy związane z zagadnieniami bezpieczeń-
stwa zdrowotnego mieszkańców w tym momencie są skierowane w dobrą stronę. Ju-
trzejsze spotkanie daje pewną nadzieję, że będzie to moment zastanowienia się nad 
sytuacją. Na pewno jest luka pokoleniowa, jeżeli chodzi o lekarzy i jest to problem 
strategiczny. Jeżeli radny słyszy, że lekarze chirurdzy są w wieku emerytalnym, to ja-
ko mieszkaniec czuje się zagrożony. Zwrócił uwagę na to, że w naszym mieście jest 
wydział lekarski. Przytoczył sytuacje ze sposobu funkcjonowania ratownictwa me-
dycznego w naszym mieście.  
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Radny Wiesław Wędzonka cieszy się, że jest początek komunikatu, że jutro dojdzie do 
spotkania u wiceprezydenta i spróbuje się wypracować wspólne zdanie na oddziały, 
które mają szanse pracować naprzemiennie. To będzie jakiś krok w kierunku współ-
pracy szpitali. Uważał, że rzeczą naturalną jest taka współpraca niezależnie od organu 
założycielskiego i ona powinna być od zawsze. Zgadza się, że nie można porównywać 
wprost szpitala jako całej organizacji, natomiast można się pokusić na rozdrobnienie 
na oddziały i porównać pracę oddziałów. Można by było również porównać wynagro-
dzenia lekarzy, gdzie szpitale stosują konkurencję, a jest to niepojęte i z punktu wi-
dzenia interesu pacjentów jest rzeczą chorą.  
 
Radny Mirosław Rejczak przypomniał, że ze szpitalem na Józefowie od dawna nie 
można było się porozumieć (na przykład sprawa wspólnej pralni czy spalarni odpadów 
medycznych). Poruszył również sprawę zmian dotyczących funkcjonowania pogoto-
wia ratunkowego oraz kształcenia lekarzy w Radomiu. Radny marzy, aby oba szpitale 
miały jednego właściciela, wtedy nie byłoby problemów.  
 
Radny Łukasz Podlewski podziękował personelowi Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego za to, że są tu dzisiaj. Stwierdził, że warunki pracy w radomskim szpitalu są 
bardzo ciężkie nie tylko na SOR-ze i problem nie leży tylko w dyżurach naprzemien-
nych. Problem leży w tym, że warunki pracy w RSzS muszą się polepszyć. Radny przy-
pomniał jakie środki miasto przeznaczyło dla szpitala. Podkreślił, że od prezydenta 
wymagają, aby skupił się na tym, żeby te warunki pracy w radomskim szpitalu się po-
prawiły. Radny poruszył również sprawę nietrzeźwych pacjentów i stwierdził, że jeżeli 
problemem jest 3 mln zł na wybudowanie izby wytrzeźwień, to te pieniądze również 
się znajdą i należy tę izbę wybudować. Ten problem w radomskim szpitalu należy za-
kończyć. W trakcie dyskusji przewinęło się, że 30% pacjentów nie wymaga opieki na 
SOR, więc uważa, że należy zrobić akcję informacyjną do mieszkańców Radomia. Pod-
kreślił, że to prezydent nadzoruje szpital i oczekują od niego konkretnych działań.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, ile 
jest osób nietrzeźwych na SOR-ze? Apeluje do prezydenta o poważne podejście do 
tematu i rozwiązanie tego problemu. Może rzeczywiście trzeba pomyśleć o izbie wy-
trzeźwień. Natomiast, jeżeli chodzi o jutrzejsze spotkanie, to chciałaby wziąć udział                
w takim spotkaniu, jeżeli prezydent wyrazi zgodę. Liczy na prezydenta, że tak przypil-
nuje jutrzejszego spotkania, że kolejny raz przynajmniej w kwestii dyżurów naprze-
miennych nie będą musieli się spotykać.  
 
Radny Robert Fiszer stwierdził, że jeżeli wszyscy wyrażają chęć współpracy, to widzi 
inne rozwiązanie, jeżeli chodzi o osoby pod wpływem alkoholu przywożone zarówno 
do Radomskiego, jak i Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Szpital w Krychno-
wicach ma oddziały terapii uzależnień od alkoholu czy leczenia alkoholowych zespo-
łów abstynencyjnych. Zapytał, czy nie można by było zrobić tak, że w tym szpitalu 
zrobić taki oddział, gdzie dowożono by takie osoby? 
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik udzielił dodatkowych informacji dotyczą-
cych: 
- uzupełnienia obsady lekarskiej, 
- lepszej sytuacji w kieleckich szpitalach, 
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- rozwoju kierunku lekarskiego i braku rozmów UTH z Radomskim Szpitalem Specjali-
stycznym, 
- nietrzeźwych pacjentów na SOR-ze oraz kierowania pacjentów nietrzeźwych do 
szpitala w Krychnowicach, a także utworzenia izby wytrzeźwień, 
Zastępca prezydenta ma nadzieję, że jutrzejsze spotkanie doprowadzi do prawdziwe-
go porozumienia.   
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że jest dobrej myśli, ponie-
waż deklaracja woli ze strony pana prezesa Skury padła. Jutro tylko mają zostać do-
pracowane szczegóły porozumienia, więc jesteśmy na najlepszej drodze, żeby pro-
blem rozwiązać.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknęła XIV. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 
19.30. 
 
                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

              Kinga Bogusz 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert  …………………………………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 


