
PROTOKÓŁ nr 15 
z posiedzenia                                          

Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny 
Rady Miejskiej w Radomiu    
z dnia 25 lutego 2020 r. 

 
Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy 
obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzyła  
i na nim przewodniczyła Pani Teresa Skoczek Przewodnicząca Komisji, która powitała 
wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości. 
 
Porządek posiedzenia: 
 
1. Przyjęcie protokołu nr 14 z posiedzenia Komisji. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu. 
3. Sprawy różne. 
 
Porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 1. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.  
Ad. 2. Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek poprosiła o przedstawienie projektu 
uchwały zawartego na druku Nr 242 w sprawie pokrycia straty netto Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego za rok obrotowy 2018.  
Radny Adam Bocheński zapytał, ile wynosi stara? Dyrektor Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego Marek Pacyna odpowiedział, że ponad 4 000 000,00 zł.  Dyrektor 
poinformował, że sytuacja będzie się pogarszała dlatego, że na niektóre decyzje 
szpital nie ma wpływu. W roku 2018 za, który pokrywamy stratę za pierwsze półrocze 
to była starta w wysokości nieco ponad 2 000 000,00 zł amortyzacja była ponad 4 500 
000,00 zł czyli można powiedzieć, że na plusie ale podwyżki, które przyszły odgórne 
spowodowały, że wpadliśmy w stratę 13 000 000,00 zł w tym amortyzacja w granicach 
9 000 000,00 zł. To spowodowało, że mamy tą stratę do pokrycia. Żeby nie podwyżki 
niekontrolowane bo dostały je tylko nie które grupy spowodowały tą stratę. 
Ministerstwo Zdrowia, dokonując podwyżek nie pokryło nam wszystkich pochodnych. 
Dało tylko 80% pochodnych a resztę szpitale miały same wygospodarować. To 
pociągnęło za sobą to, że lekarze pracujący na umowach cywilnoprawnych nie zostali 
objęci podwyżką tylko lekarze pracujący na umowę o pracę. Lekarze, którzy pracowali 
na umowę cywilnoprawną chcieli regulacji tych wynagrodzeń. Koszty pracy na wzrosły. 
Byliśmy w granicach 65% to wskoczyło nam na 69% wszystkich przychodów. Skutki 
tego będą jeszcze w 2019 roku. Sytuacja finansowa na 2020 rok też się zapowiada 
nieciekawie ponieważ kontrakt jaki dostaliśmy z NFZ jest na poziomie wykonania roku 
ubiegłego, gdzie od 1 stycznia najniższe wynagrodzenie wzrosło. Wszyscy 
automatycznie żądają aneksowania wszelkich umów, które świadczą nam usługi 
z zewnątrz : transport, zaopatrzenie, firmy farmaceutyczne popodnosiły wszystkie 
ceny. To spowoduje, że znowu wpadniemy w niezawinioną stratę od szpitala. Co 
z tego, że my robimy oszczędności na pozostałych kiedy w 2019 roku koszty pracy 
wyniosły 72% jest to przyrost kwotowy ponad 30 000 000,00 zł w stosunku do 2017 
roku. Strata za 2019 rok będzie w granicach 19 000 000,00 zł. Radna Magdalena 
Lasota zapytała,   czy kontrakt, który jest podpisywany na następny rok na poziomie 
wykonania z poprzedniego roku podpisany czy jest jakaś inna możliwość , jakiś inny 
sposób? Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna 
odpowiedział, że nie ma. Stawiają pod ścianą, albo podpisujemy albo nie. Radna 
Magdalena Lasota zapytała, czy nie ma możliwości negocjacji? Dyrektor 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna odpowiedział, że nie ma, 



nie ma żadnych negocjacji. 93% szpitali jest zadłużonych. Sytuacja w szpitalach jest 
dramatyczna. Ostatni przykład mówi się koronawirus panuje. Przyszły wytyczne co 
mamy zakupić, kupiliśmy na dwa miesiące mamy zabezpieczenia kosztowało nas to 
160 000,00 zł. Wszyscy odmówili pokrycia tych kosztów. Przecież są chyba pewne 
środki zagwarantowane na sytuacje kryzysowe, powinny być w budżetach. Salowa 
zarabia teraz 2 6000,00 zł a fizjoterapeuta 2 750,00 zł. Radny Adam Bocheński 
powiedział, że następuje spłaszczenie wynagrodzeń co jest niedobrą sytuacją. 12 lat 
temu było całkowite oddłużanie szpitali i znów ten stos urósł do chyba 
14 000 000 000,00 zł czyli od wielu lat jest jakiś błąd systemowy. Dyrektor 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna dodał, że jeżeli nie 
uporządkują władze centralne systemowo tzn. praca w POZ a w lecznictwie 
zamkniętym tak będzie. Lekarz w przychodni dostaje 130,00 zł za godzinę a my nie 
jesteśmy konkurencyjni. Jeżeli nie nastąpi systemowe rozwiązanie to szpitale 
powiatowe padną. Jest dziwna polityka Ministerstwa Zdrowia bo w ubiegłym roku 
szpitale I i II stopnia referencyjności miały podwyższony ryczałt o 3 i 4%. My jesteśmy 
w III stopniu referencyjności i nie dostaliśmy nic. Pisaliśmy do Ministra Zdrowia i do tej 
pory nie ma odpowiedzi. Jest jeszcze sprawa systemowa bo im więcej będziemy 
inwestować w szpital tym ta strata jest większa bo amortyzacja automatycznie nam 
rośnie. Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy szpital otrzymywał w ostatnich latach 
jakiej pieniądze od Marszałka województwa? Dyrektor Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego Marek Pacyna odpowiedział, że wystąpiliśmy. Teraz mamy coś 
podpisywać, ale to są chyba środki unijne. Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy jest 
współpraca ze szpitalem onkologicznym? Dyrektor Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego Marek Pacyna odpowiedział, że nie chciałby się wypowiadać na 
temat tej współpracy bo oni widzą tylko jednostronną współpracę. Radny Mirosław 
Rejczak zapytał, czy nasz szpital działa w zakresie onkologii? Dyrektor 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna odpowiedział, że jest to 
w poradniach, tak samo na urologii są przypadki onkologiczne.    
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zakończyła dyskusję i zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 242. Radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 242 w sprawie pokrycia straty netto 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego za rok 
obrotowy 2018 (3 Radnych za 0 przeciw 0 wstrzymujący się). Opinię nr 14 dołączono 
do materiałów z Komisji. 
Ad.3. Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek poinformowała, że odpowiedź na 
wniosek komisji wszyscy członkowie otrzymali drogą elektroniczną.   
Radny Mirosław Rejczak powiedział, że nie ma współpracy między naszym szpitalem 
i szpitalem na Józefowie. Radny zaproponował, aby na kolejnej komisji rozpatrzeć 
punkt dotyczący współpracy tych dwóch szpitali. Radny Adam Bocheński powiedział, 
że Rada Miejska już się tym zajmowała. To jest zupełnie inny samorząd, my nie mamy 
wpływu na Marszałka. Radny Mirosław Rejczak zaproponował złożenie wniosku. 
Wnioskuję o umieszczenie punktu, dotyczącego współpracy dwóch szpitali na 
Józefowie i Tochtermana. Proszę o materiały ze szpitala marszałkowskiego dotyczące 
m.in. obłożenia łóżek i wydatków inwestycyjnych w latach 2017- 2020. 
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zarządziła głosowanie nad wnioskiem. 
Wniosek został zaopiniowany negatywnie 0 Radnych za 1 przeciw 2 wstrzymujące 
się).  
Więcej spraw nie było. 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Komisji podziękowała 
wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie.                                                        
 

Przewodnicząca Komisji 
  
 Teresa Skoczek 


