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Protokół Nr 15/2004 
z XV posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 07 kwietnia 2004 r. 
 

Posiedzenie odbyło się w SPZOZ Szpital powiatowy w Gryfinie. 
Rozpoczęło się o godz. 1205 i trwało do godz. 1400.  
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji  
Radni nieobecni:  
- Bolesław Paulski.  
Lista obecności – zał. nr 1.  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Barbara Turkiewicz – Dyrektor SPZOZ szpital Powiatowy w Gryfinie.  

Posiedzenie otworzył i obrad prowadził Przewodniczący Komisji Pan 
Krzysztof Ziętek. Po stwierdzeniu quorum poinformował, że w porządku obrad 
posiedzenia jest kontrola działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, 
zgodnie z planem kontroli (zał. nr 2). 

Komisja dokonała kontroli stanu zadłużenia Szpitala powiatowego na 
koniec 2003 r. (zał. nr 3).  
Dyrektor: strata za 2003 r. wyniosła 631 tys. zł, natomiast za 2002 r. 1.643 tys. 
zł. W stracie tej mieści się podwyżka z ustawy „203”. Natomiast za 2 miesiące 
b.r. roku mamy 23 tys. zł straty, ale mieści się w niej rezerwa na podwyżkę 
„203”.  
Radna W. Kmieciak: jak wygląda sytuacja w sprawie tych środków dot. 
podwyżki „203”? 
B. Turkiewicz: oddałam sprawę do sądu przeciwko Narodowemu Funduszowi 
Zdrowia? Z załogą jestem umówiona, ze czekamy na wyrok sądu. Wystąpiłam 
w październiku 2003 r.  środki w wysokości 1.200 tys. zł. Należy jednak liczyć 
się z tym, ze jeśli wygramy proces, to na pewno NFZ złoży apelację, wiec 
trochę to potrwa.  
 Komisja zapoznała się z wydatkami Szpitala Powiatowego w Gryfinie za 
ostatnie 6 miesięcy (zał. nr 4).   
Dyrektor: w tym roku zmienił się sposób kontraktowania świadczeń. Wszystkie 
świadczenia są limitowane. W ubiegłym roku były nielimitowane usługi w 
wysokości 8 zł za pkt, natomiast w 2004 r. mamy podpisany kontrakt tylko na 
pół roku, wszystkie świadczenia są limitowane w wysokości 10 zł za pkt.  
Radna W. Kmieciak: jak wygląda sytuacja z bezdomnymi?  
Dyrektor: niestety nikt za nich nie płaci.  
Radny A. Szelążek: jak wygląda ilość wykonywanych operacji na 
poszczególnych oddziałach?  
Dyrektor: na wszystkich oddziałach są przekroczenia, są zrobione listy 
oczekujących na oddziałach wewnętrznym i chirurgii. Przekroczenia na 20.000 
pkt jest to kwota ok. 200 tys. zł. Niestety mamy najniższą stawkę w całej Polsce. 
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W zeszłym roku mieliśmy obniżoną stawkę do 8 zł za pkt, a wszędzie w kraju 
płacono 10 zł za pkt.  
Radny A. Szelążek: co się stanie jak szpital wygra sprawę z NFZ? 
Dyrektor: przesunę środki z rezerwy i wówczas nie będę miała straty.  
 Komisja zapoznała się z wykazem umów zawartych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia (zał. nr 5).   
Przewodniczący: mieliśmy informacje, że płaciła Pani więcej lekarzom niż 
wynosiła stawka kontraktu?  
Dyrektor: płaciła 15-20% od procedury, która lekarz wykonał. Kontrakt został 
podpisany 0,5 roku na kwotę 3.151 tys. zł. w tym roku miałam możliwość 
podziału punktów miedzy oddziały.  
Przewodniczący: za usługi ponadlimitowe powinna być płacona chociaż 
połowa stawki, by zwróciły się koszty.  
Dyrektor: w tym roku jeszcze gorzej jest ze specjalistyką. Tylko chirurgia i 
ginekologia maja dobre limity. Pozostałe usługi specjalistyczne wyglądają 
bardzo źle, są duże kolejki i trudności z dostaniem się.  
 Komisja zapoznała się ze stanem zadłużenia szpitala w rozbiciu na 
miesiące styczeń i luty 2004 r. (zał. nr 6,7).  
Dyrektor: za 2 miesiące bieżącego roku mamy 23 tys. zl straty, ale ma to 
związek z rezerwa tworzoną w związku z podwyżką „203”.  
 Komisja zapoznała się z wykazem usług pozalimitowych za ostatnie        
2 miesiące. (zał. nr 8).   
   
Radny M. Racinowski: jak wpłynie sprzedaż przychodni nr 1 na 
funkcjonowanie szpitala? Wszystkie pomieszczenia, nie związane                     
z funkcjonowaniem szpitala, również gdzie znajdują się poradnie pójdą do 
sprzedaży.    
Dyrektor: jeśli poradnie specjalistyczne odejdą ode mnie, to nie chcę się na to 
zgodzić, ale niestety taka jest decyzja Powiatu o ich sprzedaży. Potrzebne są       
4 gabinety (3 na I p. i 1 na II p.), nie powinny być one zabierane ode mnie, 
ponieważ mam na nie podpisany kontrakt. W chwili obecnej nie ma żadnych 
zagrożeń dla funkcjonowania szpitala, chociaż NFZ już nie przekazuje środków      
w terminie, my zalegamy z płatnościami i tracimy wiarygodność                     
u kontrahentów. Nie wiemy również co będzie w II półroczu b.r.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
 
       Przewodniczący Komisji  
 
            Krzysztof Ziętek  
 


