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P R O T O K Ó Ł    N R    LII-N/2009 
z  pięćdziesiątej drugiej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 27 marca 2009 roku  
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 

 
 
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu – radny Dariusz Wójcik. 
  
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.   
 
Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokółu.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe sesja została 
zwołana na wniosek grupy radnych zgodnie z zaproponowanym przez wniosko-
dawców porządkiem obrad. Treść wniosku została dołączona do materiałów       
z sesji.  
 
Przewodniczący powitał przybyłych na sesję gości.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Krzysztofa Gajewskiego i Jana Mania-
ka. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali 
wybrani jednogłośnie (21 za). 
 
 
 
Porządek obrad: 
 
1. Omówienie aktualnego stanu inwestycji w Radomskim Szpitalu Specjali-
stycznym – wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka. 
2. Informacje nt. bieŜącego funkcjonowania Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego - wystąpienie Wiceprezydenta Miasta Anny Kwiecień. 
3. Omówienie roszczeń płacowych w RSS przez Przedstawicieli Związków Za-
wodowych według listy zgłoszeń związków reprezentatywnych. 
4. Dyskusja radnych. 
5. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie środków na inwestycje         
w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. 
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Ad. 1. Omówienie aktualnego stanu inwestycji w Radomskim Szpitalu Spe-
cjalistycznym – wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja Kosz-
towniaka. 
 
Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak przypomniał, Ŝe w 2007r. ca-
łość inwestycji wykonanych w szpitalu miejskim w Radomiu została wykonana 
na kwotę 9.149.000 zł. W 2008r. to równieŜ spore inwestycje, zdecydowanie 
wyŜsze niŜ w 2007r. Wartość tych inwestycji to ponad 12 mln zł. Pieniądze                
z kasy miejskiej nie szły tylko na proces czysto inwestycyjny. Były przekazy-
wane równieŜ na szkolenia dla personelu medycznego. Dzisiaj są ponoszone 
bardzo duŜe wydatki na szpital. W ostatnim czasie szpital podpisał umowę na 
przebudowę i rozbudowę oddziału opieki długoterminowej. Najbardziej flagową 
inwestycją jest ginekologia, na którą juŜ pozyskano pieniądze, bo została ona 
wpisana na listę projektów kluczowych przez Zarząd Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, za co wielokrotnie dziękowali zarządowi i marszałkowi. 2009r. 
to prawie 37 mln zł przeznaczane na utrzymanie i doposaŜanie szpitala oraz 
podniesienie jakości obsługi medycznej. Z czego zakład opieki długoterminowej 
to kwota 4,4 mln zł. Jest to oddział szalenie w Radomiu potrzebny. Do tej pory 
były olbrzymie ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów, którzy powinni być 
przenoszeni na oddział opieki długoterminowej czy opieki paliatywnej. Miasto 
angaŜuje się i moŜe się angaŜować zgodnie z prawem właśnie w ten obszar 
funkcjonowania szpitala. Nie angaŜuje się bezpośrednio w stronę wydatkową po 
stronie wynagrodzeń, które są wypłacane z wpływów z Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Prezydent jest bardzo zadowolony z tego co wspólnie jest robione jako 
Rada, Prezydent i Wiceprezydenci, ale trzeba pamiętać, Ŝe te olbrzymie nakłady 
skończą się w tej kadencji. Do 2013 roku trzeba zdecydowanie większą część 
szpitala zmodernizować po to, aby był to dobry szpital, aby wszyscy mogli ko-
rzystać z publicznej słuŜby zdrowia, co jest dla Prezydenta szalenie waŜne. Pod-
kreślił równieŜ rolę pracowników szpitala, począwszy od dyrekcji, poprzez pra-
cowników merytorycznych. Szpital składa 6 wniosków. Są one składane na bar-
dzo róŜne kwoty. Intencją Prezydenta i jego współpracowników jest to, aby 
słuŜba zdrowia była na najwyŜszym poziomie z moŜliwych. Wykładają bardzo 
duŜe pieniądze na to, aby moŜna było się leczyć w jak najlepszych warunkach. 
JeŜeli pieniądze nie będą przekazywane, to staniemy przed faktem podjęcia bar-
dzo trudnej decyzji. Szpital, który nie jest remontowany, doposaŜany i remon-
towany, powoli umiera. Ma nadzieję, Ŝe dotychczasowa droga będzie cały czas 
kontynuowana i najbliŜsze lata pokaŜą dalsze inwestycje. Poza środkami euro-
pejskimi jest stworzona lista inwestycji przyszłościowych do 2013 roku. Jest to 
lista na kwotę 54,5 mln zł. Takie pieniądze są potrzebne na to, Ŝeby mieć na-
prawdę dobry szpital.  
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Ad. 2. Informacje nt. bieŜącego funkcjonowania Radomskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego - wystąpienie Wiceprezydenta Miasta Anny Kwiecień. 
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień poinformowała, Ŝe Radomski Szpital 
Specjalistyczny ma 673 łóŜka. Jest to jeden z większych szpitali na Mazowszu. 
Poinformowała równieŜ jakie oddziały działają na terenie szpitala. Przeciętnie  
w szpitalu leczy się 24.000 pacjentów w tzw. hospitalizacji stałej. W poradniach 
specjalistycznych udzielanych jest około 238.858 porad w ciągu roku. Są podpi-
sane umowy z NFZ na tzw. lecznictwo szpitalne, lecznictwo szpitalne – pro-
gramy terapeutyczne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, świadczenia odręb-
nie kontraktowane, na leczenie stomatologiczne, opiekę długoterminową, reha-
bilitację leczniczą i profilaktyczne programy zdrowotne oraz na chemioterapię. 
W tym roku szpital podpisał umowę z NFZ na kwotę 74.039.706 zł. Kontrakt na 
lecznictwo stacjonarne podpisany jest tylko na pierwsze półrocze. Szpital jest 
naprawdę szpitalem niezwykle potrzebnym w mieście. Są oddziały, które się 
powielają ze szpitalem na Józefowie, ale są teŜ takie, które funkcjonują tylko           
w RSzS i naleŜą do nich: dializy, urologia, chirurgia naczyń, dermatologia, chi-
rurgia szczękowa. Ma nadzieję, Ŝe inwestycje będą realizowane nie tylko w tym 
roku, ale i w latach przyszłych. Konieczne inwestycje są wycenione na kwotę 
130 mln zł. Przez dwa lata gro z tych inwestycji rozpoczęto. W 2007r. przeka-
zano kwotę 8 mln, w ubiegłym roku 10 mln, a w tym roku zostało zabezpieczo-
ne 36 mln. Pracę dostrzegło i ministerstwo zdrowia i samorząd województwa              
i dlatego w ubiegłym roku Radom otrzymał kwotę 5.900.000 z ministerstwa 
zdrowia na blok operacyjny, a w tym roku 33 mln zł. Wiceprezydent uwaŜa, Ŝe 
rozpoczęcie tych inwestycji pozwoliło na to, Ŝeby pozyskać te pieniądze. Ma 
nadzieję, Ŝe personel medyczny dostrzeŜe, Ŝe jako samorząd staramy się robić 
wszystko, aby warunki pracy personelu były jak najlepsze i Ŝeby personel mógł 
się rozwijać, kształcić i realizować najnowsze procedury przy najlepszym moŜ-
liwym sprzęcie. Ma nadzieję, Ŝe nikt jakimiś pochopnymi decyzjami nie zaprze-
paści tego wielkiego wkładu jaki wspólnie starają się realizować. W tej chwili       
w szpitalu pracuje 1400 osób. Ma nadzieję, Ŝe decyzje podejmowane w przy-
szłości będą tylko takie, które przyczynią się do dalszego rozwoju tego szpitala. 
 
 
Ad. 3. Omówienie roszczeń płacowych w RSS przez Przedstawicieli Związ-
ków Zawodowych według listy zgłoszeń związków reprezentatywnych. 
 
Przedstawicielka Związku Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych Anna Trza-
szczka poinformowała, Ŝe są w sporze zbiorowym z dyrekcją szpitala. Rozmo-
wy środowiska z dyrekcją trwają od końca 2007r. i roszczenia w Ŝaden sposób 
nie zostały załatwione. Artykuł, który ukazał się w „Gazecie Wyborczej” jest 
tendencyjny i przedstawia tylko jeden jedyny postulat wniesiony w sporze zbio-
rowym i był to postulat płacowy. Jest to jeden z czterech postulatów. Nie dąŜą 
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do załamania jakiegokolwiek systemu. Zmierzają do uregulowania kwestii, któ-
re w zasadzie dawno powinny być uregulowane. Jednym z postulatów jest opra-
cowanie norm zatrudnienia, które zgodnie z rozporządzeniem mają funkcjono-
wać. Kolejnym postulatem jest opracowanie siatki płac w raz z taryfikatorem 
kwalifikacyjnym. Na terenie szpitala istnieje praktyka korzystania z firmy ze-
wnętrznej. Firma zewnętrzna to taka, która wykorzystuje pielęgniarki zatrudnio-
ne w szpitalu do realizacji świadczeń, do pełnienia dyŜurów. Okazuje się, Ŝe 
dziewczyny pracujące w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy re-
alizują dyŜur za upokarzająco niskie pieniądze. Godzi to w ten zawód. Jest to 
firma, która nazywa się usługi i transport i zatrudnia pielęgniarki pełniące           
w szpitalu dyŜury. Jest tu kilka kwestii do wyjaśnienia związanych z prawnymi 
aspektami działania takiej firmy. Dyrekcja jest o tym poinformowana i jest                    
w trakcie wyjaśniania. Jest to dodatkowa praca pielęgniarek, gdy brakuje ich na 
oddziałach szpitalnych. Firma ta zaczęła w szpitalu pracować od 2006r. i od 650 
dodatkowych dwunastogodzinnych dyŜurów w roku ich liczba wzrosła do 2700 
dyŜurów w skali roku. W związku z tym pojawił się wielki problem, bo jest to 
niesamowity deficyt pielęgniarek. Dobrze by było, aby polityka kadrowa miała 
ręce i nogi. W 2010 roku będzie brakowało 100.000 pielęgniarek. Została poka-
zana społeczeństwu tylko jedna rzecz: ile te niedobre pielęgniarki chcą pienię-
dzy. Zaproponowana kwota została podana jako wyjściowa. Nie mniej jednak 
nikt nie podjął z nimi rozmów na temat Ŝadnych pieniędzy. W artykule dyrektor 
podał, Ŝe gdyby podwyŜki wprowadzono w takiej wysokości, naleŜałoby mieć 
dodatkowo 800.000 zł. W piśmie od dyrekcji natomiast pielęgniarki otrzymały 
kwotę 1.315.000 zł, więc gdzie tu jest przekłamanie?  
 
Przedstawicielka NSZZ „Solidarność” w imieniu związków zawodowych po-
dziękowała Prezydentowi, Wiceprezydentom, wszystkim radnym za hojność. 
Trzeba przyznać, Ŝe od lat nie słyszeli o takich pieniądzach jakie otrzymuje 
szpital za tej kadencji. Mają nadzieje, Ŝe tych pieniędzy w szpitalu będzie przy-
bywać i Ŝe będzie się w szpitalu zmieniać na lepsze. Byłoby dobrze, gdyby                  
w ślad za tymi zmianami szły równieŜ zmiany płacowe dla personelu. Chcieliby, 
aby te zmiany szły na korzyść pracowników, bo obciąŜenia pracowników są co-
raz większe. W zeszłym roku podwyŜki w szpitalu były rzędu 500 zł brutto dla 
pielęgniarek, 300 zł dla personelu średniego medycznego i 200 zł dla personelu 
niŜszego. Są to pieniądze brutto i są to małe pieniądze. Nie występują o jakieś 
kolosalne pieniądze, aby zaszkodzić szpitalowi, ale Ŝeby pracownicy teŜ odczuli 
to, Ŝe się o nich myśli. Pozostałe związki zawodowe działające w szpitalu nie 
weszły w spór zbiorowy z dyrekcją, bo mają nadzieję, Ŝe kolejne spotkania za-
owocują tym, Ŝe się dogadają i Ŝe dyrekcja wyjdzie z propozycją podwyŜszenia 
płac dla wszystkich grup zawodowych.  
 
Przedstawiciel związków zawodowych radiologów dr Matuszewski stwierdził, 
Ŝe takich nakładów na szpital do tej pory nie było. Gdyby takie nakłady szły             
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w poprzednich kadencjach Rady byłby to chyba jeden z najlepszych szpitali             
w kraju. Chciałby pracować chociaŜ w znośnych warunkach i na sprzęcie odpo-
wiadającym standardom Unii Europejskiej. W zakładzie radiologii jest sprzęt 
dwudziestoletni. Po ostatnim audycie na kilkanaście aparatów poza zębówkami, 
tomografem i naczyniówką, Ŝaden z podstawowych aparatów nie dostał dopusz-
czenia do uŜycia. To dyrekcja i on ryzykują mandatami, bo ten sprzęt nie powi-
nien być uŜywany i jest to zjawisko normalne w tym szpitalu. Praca ponad siły, 
praca w warunkach, gdzie nie ma fartucha ochronnego i okularów ochronnych 
jest to to, co od lat było akceptowane i co gotowi są jeszcze dalej akceptować, 
bo wreszcie widzą światełko w tunelu. Podziękował za zgodę Rady na coś, co 
wydawało się, Ŝe będzie ją trudno uzyskać, zwłaszcza przy takim profilu poli-
tycznym, czyli na to, aby firma zewnętrzna weszła z rezonansem magnetycz-
nym. Firmy zewnętrzne to normalna tendencja w kapitaliźmie. Wynajmuje się 
firmę zewnętrzną, jeŜeli będzie ona tańsza od firmy własnej. To nie tylko kole-
Ŝanki pielęgniarki przeszły na jakieś kontrakty. Wiadomo, Ŝe powstają firmy 
jakieś bez mała fikcyjne, bo i lekarzom to proponowali i część na to poszła. Ja-
kaś firma z Łodzi, która bierze małą prowizję za to, Ŝeby być na kontrakcie. Je-
go obsesją jest taryfikator opracowany na potrzeby szpitala. Na ten taryfikator 
nie było zgody właśnie związku zawodowego pielęgniarek. NaleŜy zgodzić się 
równieŜ, Ŝe w siatce płac muszą być jakieś proporcje płacowe.  
 
 
Ad. 4. Dyskusja radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik uwaŜa, Ŝe nie ma waŜniejszej 
sprawy dla mieszkańców niŜ bezpieczeństwo zdrowotne. Trzeba uczynić 
wszystko, aby Rada Miejska w Radomiu dla poprawy bezpieczeństwa zdrowot-
nego mieszkańców zrobiła jak najwięcej. Cieszy to, Ŝe inicjatywa zwołania sesji 
nadzwyczajnej pochodzi z róŜnych stron sceny politycznej. NaleŜy podkreślić 
równieŜ, Ŝe poprzednie kadencje samorządu uczyniły bardzo wiele dla poprawy 
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Choćby zakup angiografu dla po-
trzeb kardiologii, który słuŜy pacjentom od kilku lat. Od tamtego czasu dyna-
micznie rozwija się sytuacja materialna szpitala: remonty oddziałów, budowa 
oddziału ginekologiczno – połoŜniczego czy zakup urządzeń specjalistycznych, 
które pozwalają utrzymać wysoki poziom merytoryczny szpitala. Nie byłoby to 
moŜliwe bez doskonałej kadry lekarskiej i innego personelu medycznego. Gmi-
na ze swoich zadań jako organ załoŜycielski dla Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego wywiązuje się na szóstkę. Niestety nie moŜna tego powiedzieć o Na-
rodowym Funduszu Zdrowia. Kontrakty na usługi i świadczenia medyczne                 
w RSzS są zaniŜone i niedoszacowane. Cena 51 zł za punkt w systemie jedno-
rodnych grup pacjentów jest zdecydowanie za mała. Prawo nie zezwala gminie 
na angaŜowanie swoich finansów w leczenie. Gminy mogą jedynie inwestować 
w szpital. Samorządy otrzymują wiele zadań do realizacji od administracji rzą-
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dowej bez pokrycia finansowego. Przewodniczący uwaŜa, Ŝe naleŜy skierować 
stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu do Premiera Donalda Tuska, Marszał-
ków Sejmu i Senatu, aby zwiększyć nakłady na finansowanie ochrony zdrowia 
w Polsce, aby zrealizować program świętej pamięci prof. Zbigniewa Religi, któ-
ry powtarzał, Ŝe nie da się uratować słuŜby zdrowia w Polsce bez jej dofinanso-
wania.  
 
Radny Krzysztof Gajewski poinformował, Ŝe w latach 2002 – 2006 był Wice-
prezydentem i odpowiadał za ten szpital i poniekąd musi dokonać oceny rów-
nieŜ swojej osoby. Zastanawiał się, czy nie naleŜałoby przeprosić pracowników 
szpitala, Ŝe dawano za mało, chociaŜ dawano najwięcej w Polsce. Dawali tyle, 
ile mogli i na tyle, na ile pozwalał budŜet nie mając perspektywy tak ogromnego 
finansowania, jakie dzisiaj daje moŜliwość korzystanie z pieniędzy zewnętrz-
nych unijnych, a mimo wszystko wiele udało się zrobić. Podkreślił, Ŝe z dumą 
moŜe chodzić po tym szpitalu. Jest zaskoczony tym, Ŝe w 2006r. została przyjęta 
firma zewnętrzna, bo nie pamięta, aby wydawał na to zgodę. Nie umie sobie wy-
tłumaczyć, jakim cudem szpitalowi opłaca się zatrudniać firmę zewnętrzną i tym 
samym pielęgniarkom opłaca się pracować w tej firmie. Nie wie jak dzisiaj wy-
gląda polityka kadrowa, ale z zatrwoŜeniem usłyszał, Ŝe zatrudnienie w tym 
szpitalu wzrosło o 60 osób. Pamięta, Ŝe  z bólem serca musiał wyrazić zgodę na 
zwolnienie 140 osób i wtedy udało się w miarę zrównowaŜyć finanse szpitala. 
Jest zszokowany tym, co powiedział pan dr Matuszewski, Ŝe w szpitalu pracują 
jakieś zewnętrzne firmy fikcyjne. Na konferencji prasowej powiedział, Ŝe ta se-
sja jest strzałem w kolano obecnej ekipy rządzącej. UwaŜa, Ŝe ta sprawa naj-
pierw powinna stanąć na Komisji Zdrowia. Komisja Zdrowia powinna się spo-
tkać z radą społeczną i zastanowić się. Ta Rada nie moŜe przeznaczyć środków 
na podwyŜki. Zawsze podkreślał, Ŝe za decyzje dotyczące wynagrodzenia pra-
cowników szpitala za ich odpowiedzialną cięŜką pracę odpowiada dyrektor szpi-
tala, który musi mądrze wydatkować budŜet szpitala, aby odpowiadać za płyn-
ność finansową szpitala i za spłacanie naleŜności. Nie moŜe doprowadzić do ta-
kiej sytuacji, Ŝe zostaną zablokowane konta szpitala i nie będzie moŜna otrzy-
mać leków. Szpital w poprzedniej kadencji był w bardzo złej sytuacji finanso-
wej. Wszyscy pamiętają sprawę firmy Ogen i wyprowadzenie ponad 20 mln zł. 
Sprawę musiał nadzorować prokurator z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go. Sytuacja była bardzo cięŜka, ale mimo wszystko z trzydziestu paru milionów 
zadłuŜenia udało się szpital zostawić z całkowitym zadłuŜeniem 19 mln zł. Dzi-
siaj ta sytuacja wygląda o wiele gorzej. ZadłuŜenie jest zwiększone o prawie 
100% i wynosi 24 mln zł w zobowiązaniach krótkoterminowych, a wszystkie 
wynoszą 29 mln zł. Radny przestrzega przed optymizmem przy podejmowaniu 
decyzji. Ta Rada nie moŜe podjąć decyzji o daniu lub nie daniu podwyŜki wy-
nagrodzenia. śyczy wszystkim pracownikom aby zarabiali jak najwięcej, Ŝeby 
pracowali na jak najlepszym sprzęcie. JeŜeli będzie głosowanie o jakiejkolwiek 
podwyŜce lub nie, radny nie weźmie udziału w takim głosowaniu, ale chętnie 
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weźmie udział w kaŜdym głosowaniu, aby pieniądze, które otrzymali dzięki 
Ŝyczliwości marszałka i zarządu województwa mazowieckiego oraz dzięki Ŝycz-
liwości pani minister Kopacz, a które zwalniają nasze środki, pozostały one                
w dyspozycji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. UwaŜa, Ŝe naleŜy zasta-
nowić się nad tym, jak mądrze wydać te pieniądze.  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak poprosił o wyjaśnienie sprawy firm fik-
cyjnych. Prosi takŜe o poinformowanie, kiedy doszło do podpisania umowy do-
tyczącej obsługi pielęgniarskiej. 
 
Dr Matuszewski sprostował swoją wypowiedź dot. uŜycia określenia firm fik-
cyjnych. Nie są to firmy fikcyjne. To stwierdzenie było z jego strony niefortun-
ne. Prywatny gabinet jest firmą i moŜe podpisać kontrakt na dyŜury. JeŜeli jest 
to firma usługi i transport to jest to firma przykrywka.  
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień omówiła funkcjonowanie pielęgniarstwa 
w Polsce. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym zatrudnienie pielęgniarek 
poprzez firmę, którą same załoŜyły pielęgniarki pojawiło się na wiosnę 2006r. 
śeby zabezpieczyć szczególnie oddział dializ naczelna musiała podjąć taką de-
cyzję wraz z dyrekcją zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej. Nie ma 
tu absolutnie Ŝadnego naruszenia przepisów. Pielęgniarki poprzez tę firmę za-
bezpieczyły świadczenia zdrowotne pielęgniarskie w radomskim szpitalu. Tak 
pracuje większość szpitali. W wielu miastach brakuje pielęgniarek i gdyby takie 
firmy nie powstawały i nie oferowały tych usług, w tej chwili w większości 
miast połowę oddziałów naleŜałoby zamknąć. Nie ma tu Ŝadnego przekrętu. To, 
Ŝe te firmy tak płacą pielęgniarkom, to problem pielęgniarek. To pielęgniarka 
załoŜyła tę firmę i oferuje taką płacę i to pielęgniarki powinny rozmawiać z fir-
mą, a nie z dyrekcją. Jest to ukierunkowanie roszczeń zupełnie nie w tym kie-
runku. PoniewaŜ pielęgniarki zarzuciły dyrekcji niedociągnięcia, dyrekcja 
wstrzymała wykonywanie dyŜurów tzw. „zielonych”. Dzisiaj większość pielę-
gniarek Ŝąda przywrócenia tych dyŜurów, bo niejedna pielęgniarka mogła sobie 
w ten sposób dorobić do pensji. Wiceprezydent stwierdziła, Ŝe związki zawo-
dowe pielęgniarskie działają przeciwko własnym pielęgniarkom, bo to związki 
doprowadziły do tego, Ŝe pielęgniarki nie mogą pracować tak, jakby chciały. 
Pielęgniarki są rozczarowane, Ŝe nie mogą pełnić dodatkowych dyŜurów. Nie 
ma czegoś takiego jak jakieś fikcyjne firmy w szpitalu. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych zapytała, jak 
kształtują się płace pracowników szpitali w podziale na grupy zawodowe na ob-
szarze województwa mazowieckiego i jak na tym tle wygląda nasz szpital? Jaki 
procent w budŜecie szpitala stanowią płace i ich pochodne? Poinformowała, Ŝe 
ustawa o zoz-ach nie pozwala na wzrost funduszu płac w przypadku, kiedy rok 
budŜetowy został zamknięty wynikiem ujemnym. Poprosiła o wyjaśnienie tego. 
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Radna Jolanta Koszałka zapytała, jak kształtowała się cena punktu w ubiegłym 
roku? 
 
Radny Jan Maniak zapytał, ile powinien wynosić punkt, aby zbilansował się bu-
dŜet szpitala?  
 
Radna Małgorzata Półbratek zapytała, czy są na szpital środki zewnętrzne i skąd 
one pochodzą?  
 
Radny Kazimierz Woźniak zapytał, dlaczego radni nie dostali Ŝadnych materia-
łów, aby mogli się przygotować do tej dyskusji? Ta dyskusja powinna dotyczyć 
funkcjonowania całej słuŜby zdrowia i dostępu do niej. To w III kadencji, czyli 
w latach 1998 – 2002, podjęto pierwszą decyzję, aby wspomagać ten szpital 
kwotami adekwatnymi do moŜliwości finansowych w tamtym czasie. Szacunek 
naleŜy się radnym III, IV i obecnej kadencji, Ŝe widzą potrzebę wspierania tego 
szpitala. Zdaniem radnego dzięki ministerstwu uda się w tym roku zrealizować 
inwestycję budowy oddziału połoŜniczego, bo środki na to są obiecane. Sytuacja 
ekonomiczna szpitala jest niewesoła. Zapytał, jaką widać szansę, aby ta sytuacja 
się nie pogarszała? Czy na bazie nowych przepisów nasz szpital ma szansę coś 
skorzystać? Prosi dyrektora o potwierdzenie prawdziwości materiałów dotyczą-
cych wynagrodzeń pracowników szpitala, gdzie średnie płace ogółem na koniec 
lutego to: lekarze medycyny – 8.400, lekarze stomatolodzy – 5.400, farmaceuci 
– 5.200, z innym wyŜszym wykształceniem – 4.400, średni personel medyczny 
w tym pielęgniarki i połoŜne – 3.200, niŜszy personel medyczny – 2.000, go-
spodarczy i obsługa – 2.100, administracja i działy ekonomiczne – 2.700.  
 
Radny Mirosław Rejczak podkreślił, Ŝe przewidywany koszt inwestycji w naj-
bliŜszych latach to blisko 130 mln zł. Gmina jest zdeterminowana te koszty po-
nieść. Sprzyjający jest układ, Ŝe moŜna pozyskiwać środki z Unii Europejskiej. 
Obecnie budowany jest szpital połoŜniczy. Dotychczasowy ma prawie 70 lat               
i nie spełnia wymagań. Ten szpital był budowany w latach światowego kryzysu. 
Państwo polskie dbało wtedy o rozwój ochrony zdrowia w Radomiu i nasze 
miasto. Teraz trzeba powiedzieć, Ŝe władze rządowe, wojewoda i minister 
zdrowia z Platformy Obywatelskiej nie dbają naleŜycie o szpitale w Radomiu. 
Rok temu w szpitalu na Józefowie władze zamknęły dwa oddziały szpitalne, co 
doprowadziło do zakłóceń w leczeniu mieszkańców. Zapytał na jakim poziomie 
są realizowane szczepienia dzieci przeciwko meningokokom i pneumokokom 
oraz szczepienia osób starszych. 
 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta stwierdził, Ŝe bez Rady Miejskiej nie byłby 
moŜliwy rozwój szpitala. Dzisiaj usłyszał, Ŝe ten szpital i inwestycje rozwijają 
się dzięki hojności marszałka i dzięki zapobiegliwości pani minister Kopacz                 
i jest to prawda, ale nie byłoby tych inwestycji gdyby nie odwaga Prezydenta 
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Kosztowniaka i nie uchwalenie przez radnych budŜetu oraz gdyby nie spraw-
ność organizacyjna dyrekcji, a szczególnie pana dyr. Putona względem prac bu-
dowlanych i zakupów inwestycyjnych. śyczyłby sobie, aby w kaŜdej instytucji 
miejskiej był taki dyrektor Puton, który myśli 3 lata do przodu i juŜ jest przygo-
towany na kolejne miliony, bo ma kolejne pozwolenia na budowę. Wiele emocji 
wzbudziły wystąpienia dotyczące płac pielęgniarek oraz sprawy niefortunnego 
stwierdzenia dotyczącego fikcyjnych firm. Oczywiście chodziło o fikcyjną na-
zwę, a świadczenie innego zakresu usług. Na przykładzie tej firmy i tego kon-
traktu wszyscy mają przedsmak prywatyzacji w lecznictwie zamkniętym. Po 
sprywatyzowaniu tak będzie wyglądać. Po sprywatyzowaniu zacznie się szuka-
nie kosztów nie patrząc na szpital globalnie. Tracić na tym będzie pacjent i sze-
regowy pracownik dobrze przygotowany i merytoryczny. Poseł zapytał, ile szpi-
tal zyskał na przekształceniu jgp? Jak kształtują się wynagrodzenia? Ile wynosi 
zadłuŜenie na koniec 2008r. i ile wynosi zadłuŜenie wymagalne? Jak kształtują 
się płace na Mazowszu i jak się one mają do naszego szpitala?  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe poseł 
Sońta te pytania powinien zadać na radzie społecznej lub na Komisji Zdrowia. 
Polemika między związkami zawodowymi równieŜ powinna się odbywać gdzieś 
indziej. Radnego interesuje wynik tego porozumienia. Sądził, Ŝe celem tej sesji 
będzie przeznaczenie pieniędzy zapisanych w budŜecie miasta pod konkretne 
inwestycje. Poprosił dyrekcję szpitala o wskazanie listy takich inwestycji. Ma 
nadzieję, Ŝe te pochwalne słowa skierowane do dyrektora Putona nie okaŜą się 
„pocałunkami śmierci”, bo byłaby to straszna rzecz. Radny teŜ uwaŜa dyrektora 
za dobrego dyrektora technicznego, który ma wizje tego szpitala. Radny wnio-
skuje, aby przyjąć taką uchwałę, która by mówiła, Ŝe pieniądze zapisane w bu-
dŜecie 2009r. będą rzeczywiście dodatkowo wydane na ten szpital. Taki jest cel 
sesji. Nie jest natomiast celem przyjęcie stanowiska, którego projekt przedsta-
wiono. Zaproponowane stanowisko na dzień dzisiejszy jest nie do przyjęcia.  
 
Odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji udzielili: Wiceprezydent 
Miasta Anna Kwiecień oraz dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 
Andrzej Pawluczyk. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 5 minut przerwy do 
godz. 17.20. 
 
 
Ad. 5. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie środków na inwesty-
cje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał projekt stanowiska. 
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„Rada Miejska w Radomiu od kilku kadencji inwestuje w Radomski 
Szpital Specjalistyczny, dla którego jest organem załoŜycielskim. Obecnie 
trwaj ą duŜe inwestycje polegające na budowie pawilonu ginekologiczno- 
połoŜniczego,  modernizacji bloku operacyjnego szpitala, a takŜe rozbudo-
wa oddziału pielęgnacyjno - opiekuńczego. Systematycznie doposaŜamy od-
działy w nowoczesny sprzęt medyczny. Jako organ załoŜycielski pozysku-
jemy środki finansowe na te cele z róŜnych źródeł, w tym z Unii Europej-
skiej. Łączymy nasze działania ponad politycznymi podziałami, gdyŜ bez-
pieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców jest naszym nadrzędnym ce-
lem. 

Zwracamy się do Pana Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Pa-
na Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego oraz Pana Marszałka 
Senatu RP Bogdana Borusewicza z apelem o podjęcie natychmiastowych 
działań legislacyjnych w sprawie zwiększenia nakładów finansowych na 
ochronę zdrowia w Polsce. 

Świętej Pamięci profesor Zbigniew Religa mawiał, Ŝe nie uda się prze-
prowadzić w Polsce reformy słuŜby zdrowia bez znaczącego zwiększenia 
nakładów na leczenie Polaków. 

Kontrakty placówek ochrony zdrowia z Narodowym Funduszem 
Zdrowia są zaniŜone, a przez to szpitale popadają w zadłuŜenie, zaś pacjen-
ci oczekują na leczenie w długich kolejkach. 

Pomimo, iŜ Radomski Szpital Specjalistyczny jest dobrze zarządzany 
to poprzez niedofinansowanie kontraktów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia nie moŜe działać w optymalnych warunkach dla poprawy bezpie-
czeństwa zdrowotnego obywateli. Sytuacja ta wymaga natychmiastowego 
zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w Polsce o co Rada Miejska               
w Radomiu wnosi do najwyŜszych władz naszego Państwa”. 
 
Za przyjęciem stanowiska głosowało 13 radnych, 9 było przeciw, 5 wstrzymało 
się od głosowania. Stanowisko zostało przyjęte.  
Stanowisko zostało przesłane do Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu             
i Senatu oraz do Prezydenta Miasta Radomia  
 
Radny Krzysztof Gajewski odczytał propozycje drugiego stanowiska. 
 

„Rada Miasta Radomia apeluje do Prezydenta Miasta aby pieniądze 
uchwalone  w budŜecie miasta na rok 2009 pozostały w niezmienionej wy-
sokości w budŜecie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Pieniądze po-
winny zostać przeznaczone na dalszy rozwój szpitala”. 
 
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie (24 za). Stanowisko zostało przeka-
zane do Prezydenta Miasta Radomia.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik myśli, Ŝe osoby, które nie były 
przekonane do tego, Ŝe sesja nadzwyczajna była potrzebna, zostały w tej chwili 
przekonane, bo zarówno koalicja rządząca jak i opozycja zgłosiły swoje stano-
wiska i wszyscy powinni być z tej sesji zadowoleni.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe porządek obrad 
został wyczerpany i zamknął LII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Rado-
miu  o godz. 17.35.  
 
Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na kasetach magnetofonowych                   
(szt. 2), które stanowią integralną część protokółu. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Gajewski Krzysztof  ………………………… 
 
2. Maniak Jan    ………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 


