P R O T O K Ó Ł NR XLV/2009
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 3 grudnia 2009 r.
W obradach udział wzięli: Stanisław Karczewski Senator RP, Janusz Różycki Starosta
Grójecki, Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Grażyna Wiśniewska-Sas Zastępca Burmistrza
Tarczyna, Teresa Sitarek Sekretarz Gminy, radni wg załączonej listy obecności
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dębski otworzył XLV Sesję Rady, powitał zebranych,
następnie
stwierdził,
że
zgodnie
z
listą
obecności
(załącznik
nr
1)
i faktyczną ilością radnych na sali obecnych jest 10 radnych, co wobec ustawowego składu
Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji (załącznik nr 1 –lista obecności).
Nieobecni: Marcin Szatanek, Tomasz Mędrzycki, Dariusz Witek, Andrzej Perzyna, Paweł
Młoźniak.
XLV Sesja zwołana została na wniosek Burmistrza Tarczyna (załącznik nr 2).
Radni obecni na Sesji nie wnieśli uwag, co do terminu i trybu zwołania Sesji.
Do pktu 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że w przypadku Sesji zwołanej na wniosek Burmistrza
tylko wnioskodawca (tzn. Burmistrz) może zgłosić zmianę porządku obrad.
Pani Burmistrz nie zgłosiła zmiany porządku obrad.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Z myślą o
przyszłości” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Podnosimy
wiedzę i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w Tarczynie” finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu
Grójeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Opieki
Zdrowotnej w Grójcu.
6. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższy porządek XLV Sesji.
Za przyjęciem porządku głosowało 10 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

1

Do pktu 3.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Z myślą o przyszłości”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Szymon Woźniak inspektor ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Tarczynie odczytał projekt
uchwały w sprawie wyrażenia na realizację projektu „Z myślą o przyszłości” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Przedmiotem projektu pod tytułem „Z myślą o przyszłości” jest organizacja dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na poprawę wiedzy i umiejętności językowych oraz
z zakresu technik IT wśród uczniów, praktyczne wdrożenie uczniów do posługiwania się
komputerem i e-learningiem oraz Internetem w pracy i nauce, zwiększenie szans naszych
uczniów w rywalizacji z uczniami z miast. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej
im. J. Stępkowskiego w Tarczynie.
Radni po zapoznaniu się z projektem uchwały pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 10 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XLV/232/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Z myślą o
przyszłości” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została podjęta.
Do pktu 4.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Podnosimy wiedzę
i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w Tarczynie” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szymon Woźniak inspektor ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Tarczynie odczytał projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Podnosimy wiedzę i umiejętności
uczniów Zespołu Szkół w Tarczynie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich. Przedmiotem projektu pod tytułem „Podnosimy wiedzę i
umiejętności uczniów Zespołu Szkół w Tarczynie” jest organizacja dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych ukierunkowanych na: poprawę wiedzy i umiejętności językowych oraz z
zakresu technik IT wśród uczniów, praktyczne wdrożenie uczniów do posługiwania się
komputerem i e-learningiem oraz Internetem w pracy i nauce, zwiększenie szans naszych
uczniów w rywalizacji z uczniami z miast. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół im.
Szarych Szeregów w Tarczynie.
Radni po zapoznaniu się z projektem uchwały pytań i uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 10 radnych.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XLV/233/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Podnosimy
wiedzę i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w Tarczynie” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
została podjęta.
Do pktu 5.
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grójeckiego w
sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej w Grójcu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Janusz Różycki Starosta Grójecki poprosił, by Rada nie podejmowała uchwały w sprawie
wydania opinii z uwagi na to, że na tym etapie działań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia, powinien być wyłoniony w drodze przetargu podmiot, który zapewni kontynuację
świadczeń zdrowotnych. Po spełnieniu tego warunku ponownie zostanie przesłana do
samorządów prośba o opinię.
Pan Starosta omówił proponowane zmiany organizacyjno – prawne Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu - szpitala polegające na jego likwidacji i
wyłonieniu operatora zewnętrznego, który przejmie i zapewni kontynuację wykonywania
świadczeń medycznych w niezmniejszonym zakresie bez ograniczania ich dostępności,
warunków i jakości. Informacje te zawarte są w nadesłanym do Rady Miejskiej materiale
( załącznik nr 2 ). Jako przykład podał szpital w Jędrzejowie, gdzie na skutek takich zmian
prawnych kontrakt z NFOZ z 11 mln zł wzrósł do 19 mln, 5 mln zostało zainwestowane.
Zmieniła się struktura zatrudnienia. Ponadto czynsz, który operator zewnętrzny płaci
Powiatowi za dzierżawę umożliwia spłatę zadłużenia. Komisja Zdrowia Rady Powiatu
Grójeckiego udała się do Jędrzejowa i członkowie Komisji byli pod dużym wrażeniem tego
co zobaczyli.
Propozycja dokonania zmian prawnych szpitala w Grójcu podyktowana została
koniecznością zainwestowania środków finansowych w takiej wysokości na jaką nie stać ani
Powiatu Grójeckiego, ani też samego szpitala. Powiat nie może też zaciągnąć więcej
kredytów, bo są podjęte inne działania inwestycyjne. Przygotowany projekt umowy dla
operatora zewnętrznego zawiera gwarancje zabezpieczające Powiat. Proponowana zmiana
organizacyjno – prawna działa w innych miejscach w Polsce, to nie jest eksperyment.
Pani Burmistrz poinformowała, że było takie zdarzenie gdy pacjent nie był przyjęty do
prywatnego szpitala, bo za jego leczenie były za małe pieniądze, a do szpitala publicznego w
Grójcu został przyjęty. Takie zdarzenia budzą niepokój. Jeśli chodzi o sytuację szpitala w
Grójcu to może należy więcej wymagać od dyrektora.
Radny Marek Młynarczyk powiedział, że nie zawsze firma prywatna przynosi korzyści ale
bez zainwestowania nie będzie rozwoju.
Radny Mirosław Faliszewski zaznaczył, że lokalna służba zdrowia nie jest sprywatyzowana
i nie przynosi strat.
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Pan Starosta zwrócił uwagę, że w działających prywatnych szpitalach wszystko jest
opłacalne, szpital, który wcześniej nie przynosił zysku teraz je przynosi. Dla szpitala w
Grójcu szuka się możliwości rozwoju.
Następnie głos zabrał Stanisław Karczewski Senator RP.
Pan Senator poinformował zebranych, że z wykształcenia jest lekarzem. Bezpośrednio po
uzyskaniu dyplomu rozpoczął pracę w Szpitalu Rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą:
był kolejno stażystą, młodszym asystentem, asystentem, starszym asystentem, kierownikiem
Oddziału Pomocy Doraźnej, zastępcą ordynatora, zastępcą dyrektora, dyrektorem a obecnie
jest ordynatorem Oddziału Chirurgicznego. Działa w Senackiej Komisji Zdrowia jako
Zastępca Przewodniczącego. Jest przeciwnikiem takiego rozwiązania gdzie zostaje
zlikwidowany SPZOZ a wyłoniony operator zewnętrzny przejmuje i ma zapewnić
kontynuację świadczeń. Nie bardzo wierzy w to, że zwiększą się kontrakty w NFOZ, bo
Fundusz nie ma pieniędzy. Pan Senator jest za spółką prawa handlowego. Widzi potrzebę
dogłębnej analizy szpitala w Grójcu, kontroli jakie jest zatrudnienie ilu potrzeba lekarzy, ile
pielęgniarek, z czego jest zysk, gdzie oszczędzać.
Pani Burmistrz powiedziała, że to spotkanie pozwoli przybliżyć wiele spraw dotyczących
służby zdrowia, dobrze byłoby się dowiedzieć czemu państwowe placówki sobie nie radzą, a
prywatne mają zyski.
Radny Marek Młynarczyk spytał co się stanie gdy np. 2 lata po prywatyzacji zewnętrzny
operator powie, że zmyka szpital bo nie jest opłacalny.
Pan Starosta odpowiedział, że jest przygotowana umowa, która przewiduje gwarancje
bankową i na podstawie tej umowy w takiej sytuacji zostałyby podjęte odpowiednie działania.
Głos zabrał Arkadiusz Stępniewski dyrektor SPZOZ w Tarczynie.
Pan Dyrektor poinformował, że SPZOZ w Tarczynie funkcjonuje na lekkim plusie i zarabia ,
bieżąca działalność nie była dofinansowywana przez Gminę, ale jest to inny profil. Jeśli
chodzi o szpital w Jędrzejowie to obecna sytuacja szpitala była dużym zaskoczeniem dla
członków Komisji Zdrowia Rady Powiatu Grójeckiego. Pvo roku działania według tych
samych zasad, w tych samych ramach prawnych, usług komercyjnych było 2%, i osiągnął
zysk. Jest tylko jedno wytłumaczenie tej sytuacji – wcześniej placówka była źle zarządzana.
Pan Janusz Różycki Starosta przypomniał, że w momencie obejmowania stanowiska starosty
szpital w Grójcu był w bardzo złej sytuacji. Wtedy został zaciągnięty kredyt, którym spłacone
zostały pilne zobowiązane i tak wyszło, że zadłużenie szpitala spadło. Dobrze jest gdy płace
stanowią 60% wydatków, a w szpitalu w Grójcu przed 3 laty stanowiły ok. 90% - teraz płace
stanowią 67%. Wynagrodzenie lekarzy w szpitalu w Grójcu w ciągu tych 3 lat wzrosło.
Pani Burmistrz spytała czy nie można pójść dalej w tym kierunku - jeśli działanie to
przyniosło skutek. Ponadto powinna być zrobiona analiza finansowa szpitala
Pan Starosta odpowiedział, że zrobił wszystko co do dalszego funkcjonowania szpitala to
widzi takie rozwiązanie. Nie ma możliwości wzięcia kredytu. Jeśli np. Gminy utworzyłyby
spółkę prawa handlowego więc Powiat wycofałby się z obecnego zamiaru. Gdyby były
przykłady dobrego działania szpitali państwowych to znaczyłoby, że szpital Grójecki źle
działa.
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Pani Burmistrz zaznaczyła, że tak to jest, że gdy jest coś państwowe to nie zawsze jest
pilnowane.
Radny Marek Młynarczyk spytał co będzie gdy pacjent nie zostanie przyjęty do szpitala.
Pan Starosta powiedział, że w Polsce jest uprzedzenie do prywatnych firm, ale prywatny
gospodarzy lepiej. W Grójcu podstawowa opieka jest prywatna i pacjenci nie narzekają i nie
płacą. Prawo zabrania odmowy opieki. Są pacjenci, których leczenie kosztuje bardzo dużo i
są leczeni.
Radna Hanna Sowińska spytała jaki będzie los szpitala w Grójcu jeśli nie podjęte zostaną
żadne kroki.
Pan Starosta odpowiedział, że będzie ogłoszony przetarg publiczny na wyłonienie operatora
publicznego. Wyniki przetargu zostaną przedstawione Radzie Powiatu. Szpital w Grójcu nie
jest w gorszej sytuacji niż przed trzema laty. Gdy nie będzie operatora zewnętrznego to
będzie tak jak teraz.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie spytał czy gdyby szpital przynosił dochód i
Starostwo mogłoby zaciągnąć kredyt to czy też podejmowane byłyby działania w kierunku
prywatyzacji.
Pan Starosta odpowiedział, że są różne uwarunkowania. W ubiegłym roku był zamysł, by
była to spółka samorządowa. Jednak doświadczenia ze spółką samorządową sadowniczą są
nie najlepsze. Na razie prywatyzacja jest najlepszym rozwiązaniem.
Pan Senator zaznaczył, że zła sytuacja szpitala nie może być spowodowana wysokimi
zarobkami lekarzy. Trzeba zrobić dogłębną analizę wydatków. Jeśli chodzi o finansowanie
szpitala grójeckiego to Powiat Grójecki finansuje go w znacznej wysokości. Zdaniem Pana
Senatora szpital w Grójcu ma dobrych lekarzy, dobry sprzęt. Zadziwiającym jest fakt
uzyskania przez spółkę w Jędrzejowie takiego zwiększenia kontraktu z NFOZ.
Radny Marek Młynarczyk spytał czy spółka prywatna przejmując szpital na pewno rozszerzy
zakres usług medycznych
Pan Starosta odpowiedział, że rozszerzy o to co będzie możliwe.
Radny
Mieczysław Pobudkiewicz zaznaczył, że szpital w Jędrzejowie zyskał ale
najprawdopodobniej inny szpital stracił. Ile jest takich placówek, które straciły. Są gwarancje
bankowe, a co będzie gdy spółka upadnie.
Pan Starosta powiedział, że ryzyko zawsze istnieje, ale gdy są ci co zyskują to my też chcemy
być w gronie zyskujących. W powiecie Grójeckim są 2 szpitale. Jeden w Grójcu drugi w
Nowym Mieście. Szpital w Nowym Mieście jest w dobrej kondycji finansowej będzie
realizował projekt unijny za 3 mln, dzięki staraniom Pana Senatora ma mniejsze potrzeby
inwestycyjne.
Pan Senator zaznaczył, że np. prywatne apteki mniejsze wchodzą w sieć aptek i jest im
łatwiej. Ryzyko zawsze jest, prywatyzacja nie jest złotym środkiem gdyby tak było to
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wszędzie byłby operator zewnętrzny. Być może szpital w Jędrzejowie wcześniej był fatalnie
zarządzany. Nigdzie na świecie nie ma tak, że jest tylko opieka prywatna.
Pan Starosta powiedział, że nie funkcjonują operatorzy zewnętrzni z tego względu, że
zadziałały tu powody polityczne i wszędzie tam gdzie jest zamysł prywatyzacji to
uaktywniają się osoby z innej opcji politycznej.

Radny Mirosław Faliszewski powiedział, że trudno zrozumieć jak to jest możliwe, że szpital
w Jędrzejowie był zadłużony, a teraz jest dobrze - rozbudowuje się, starosta bierze pieniądze
za czynsz.
Pan Senator zaznaczył, że operator zewnętrzny robi biznes na tym na czym samorządowi jest
trudno jest zlikwidować deficyt i osiągnąć dochód.
Pan Starosta powiedział, że w Grójcu są 4 prywatne przychodnie i działają dobrze. W
Tarczynie jest bardzo dobrze działający SPZOZ, Gmina nie dokłada do tego SPZOZ, ale czy
ten SPZOZ ma zysk.
Arkadiusz Stępniewski Dyrektor SPZOZ odpowiedział, że zysk SPZOZ w Tarczynie to 810% rocznego budżetu.
Pan Starosta poinformował, że grójeckie przychodnie mają większe zyski, zwiększyło się
zatrudnienie lekarzy – jakość usług nie jest więc pogorszona. W Grójcu inwestuje kapitał
prywatny. Pacjenta tak naprawdę mało interesuje kto świadczy usługi.
Radny Andrzej Pszczółka spytał czy przypadkiem nie jest tak, że dług Starostwa zbliża się do
60 % i teraz na siłę szuka się inwestora.
Pan Starosta wyjaśnił, że jest 30% zadłużenia, ale jest w planie realizacja 3 dużych projektów
unijnych i będzie trzeba zwiększyć zadłużenie do tego dochodzi dług szpitala.
Pan Senator zaznaczył, że nie jest dobre porównywanie przychodni prywatnych z
publicznymi. Wydatki w Polsce na opiekę zdrowotną kształtują się tak, że najwięcej
wydatków jest na podstawową opiekę zdrowotną. W przypadku szpitala w Grójcu konieczna
jest analiza potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i kontrola.
Pan Starosta powiedział, że w przypadku Jedrzejowa przed przekształceniem było tak, że nie
było pacjentów – teraz wprost przeciwnie i analizy mają się nijak do tego jakie jest
zapotrzebowanie. Nie można też powiedzieć, że zawsze prywatny jest lepszy.
Na tym dyskusja została zakończona.
Pan Senator podziękował za zaproszenie i opuścił salę obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady wpłynął wniosek o wydanie opinii w
sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu, w ślad za tym
wpłynął drugi o niepodejmowanie uchwały.
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Pani Burmistrz zaznaczyła, że radni są przygotowani do wydania opinii i podjęcia uchwały.
Radny Mirosław Faliszewski zwrócił uwagę, że jest przyjęty porządek obrad i trzeba go
realizować.
Pan Starosta poprosił radnych o to by przed głosowaniem jeszcze raz przemyśleli swoje
stanowisko, chociaż na tym etapie działań wydawanie opinii nie jest konieczne.
Radny Marek Młynarczyk powiedział, że radni mają pełne zaufanie do Pana Starosty, gorzej
jest z zaufaniem do innych osób i ich działań przy prywatyzacji.
Pan Starosta podziękował za zaproszenie i opuścił salę obrad.
Teresa Sitarek Sekretarz Gminy przedstawiła przygotowany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z zapisem w § 1:
„Negatywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu.”
W głosowaniu udział wzięło 10 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XLV/234/09 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu
Grójeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej w Grójcu
została podjęta.
Do pktu 6.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie zamknął XLV Sesję Rady .

Protokółowała
Zofia Kruppe
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