Radna J. Pikus – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
W ostatnim czasie bardzo dużo się mówi o samowolkach i tutaj nasunęła mi się
jedna myśl – muszę przypomnieć, że na sesji Rady Miasta 4 kwietnia
i 29 listopada zeszłego roku interpelowałam w sprawie wydawania kart pobytu
szpitalnego w czasie niezgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej. Odpowiedź, jaką dostałam od Starostwa – nie będę
oczywiście cytowała całej: „W grudniu 2016 r. zwiększono ilość sekretarek
medycznych. 27 grudnia 2016 r. Dyrektor Naczelny wydał Zarządzenie
Nr 70/2016 w sprawę sporządzenia i przekazywania dokumentacji medycznej,
które zobowiązuje do wydawania karty informacyjnej w dniu wypisu pacjenta.
Realizacja zarządzenia będzie monitorowana”. I od razu nasuwa się jedno
pytanie – kto, w jakich terminach, w jaki sposób monitoruje sytuację
bezwzględnego łamania prawa. Nadmienię, iż sama doświadczyłam tego
procederu w zeszłym miesiącu. Na tak ważny dokument czekałam 11 dni. Panie
Starosto to jest niedopuszczalne, bo karta informacyjna pobytu w szpitalu jest
dokumentem, które umożliwia dalsze leczenia. To są pacjenci niejednokrotnie
z powiatu, starsze osoby, niepełnosprawne. Nie każdy ma możliwość
podjechania do szpital codzienni, co drugi dzień, co trzy dni i słyszę: „No,
jeszcze wypisu nie ma. Proszę zapytać jutro.” To jest karygodne
i niedopuszczalne, bo to trwa od zeszłego roku. Nie ma żadnego zarządzenia,
nie jest ono monitorowane. W związku z tym takie pytanie kolejne – tamta
samowolka jest dopuszczalna? Bo to też jest niestety niezgodne z prawem
i na to należałoby zwrócić uwagę. Ile takich sekretarek, jak to jest nazwane –
medycznych – po 27 grudnia 2016 r. zostało zatrudnionych, i ile pielęgniarek
i na jakie oddziały? Bo z tego co się orientuję, a orientuję się dosyć dobrze,
nie ma pokrycia w dyżurach na wielu oddziałach szpitalnych. Ile lekarzy
zatrudnia oddział pediatrii, jaka jest liczba etatów i jak rozkłada się ona na
liczbę godzin dyżurów? Czy nasze dzieci mogą się czuć bezpiecznie? I my, jako
rodzice powinniśmy być spokojni o zdrowie naszych pociech, jeżeli lekarz
pracuje ponad normę? Dlatego proszę o godzinne wyliczenie dyżurów każdego
lekarza na oddziale pediatrii.
Jakie działania podjęło Starostwo Powiatowe w celu utworzenia filii onkologii
w Ostrowcu? Bo serce boli patrząc, jak samorządy, które mają w swoim
zarządzaniu szpitale otwierają się na potrzeby ludzi. W zeszłym miesiącu
Dyrektorzy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Szpitala Powiatowego
w Pińczowie podpisali porozumienie o utworzeniu w Pińczowie

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, o filii. To mówi samo za siebie. Jakie
działania Starosta podjął? Na budynku Szpitala Powiatowego, to co powiedział
kolega Radny, widnieje napis „Szpital Miejski”. Nie tylko w mojej ocenie, ale
w ocenie większości mieszkańców, gdyby to był faktycznie miejski szpital, nie
byłoby z tym żadnych problemów. A dlaczego? Bo jedynie Prezydent wspiera
wszystkie inicjatywy prozdrowotne dla mieszkańców i otwiera się na ich
potrzeby.
I jeszcze jedna, ostatnia kwestia dotycząca szpitala. Tyle się mówi
o parkingu przyszpitalnym - a dlaczego parking, który jest dzierżawiony od
szpitala przy Carincie jest zamknięty? Pacjenci, którzy dojeżdżają do Carinta nie
mają możliwości - ani pacjenci, ani odwiedzający – nie mają możliwości
zaparkowania. Wystarczy otworzyć bramę i parking by był. Szanowni Państwo!
Na wczorajszej konferencji w Starostwie Powiatowym Pan Starosta odniósł się
do kwestii wynagrodzenia Pana Prezydenta i Pani Skarbnik, a ja w odniesieniu
mogę mu powiedzieć tylko tak: „Drodzy Państwo! Jeżeli Pan Starosta zarobił
w skali roku ponad 160 tys., to jako mieszkańcy mamy prawo wymagać od
niego rzetelnego wypełnia swoich obowiązków”. To było zacytowane tylko
z jedną poprawką.
W uzupełnieniu problemu wynagrodzeń jest jeszcze jedna kwestia, którą należy
podkreślić – w wystąpieniami pokontrolnym, o którym mówił Pan Włodzimierz
Sajda, Pan Radny – pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
po przeprowadzeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej
w Starostwie Powiatowym za 2015 r. z dnia 14 kwiecień 2017 r. czytamy:
„Wynagrodzenie zasadnicze wypłacane w 2015 r. dla Skarbnika było o 800 zł
wyższe od maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego dla Skarbnika Powiatu.
W wyniku wyższego wypłaconego Skarbnikowi w 2015 r. miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę było wyższe
o 952 zł od maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych”. Czy Pan
Starosta odniósł się do zaleceń pokontrolnych i czy ustalono Skarbnikowi
Powiatu wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska zgodnie z art.36
ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych? Czy wystąpiono do Skarbnika
o zwrot nadpłaconej części wynagrodzenia? Dlaczego ten dokument został
opublikowany w zakładce 2016, na co Pan Radny Sajda zwrócił uwagę. Jeżeli
data jest z roku 2017, czyżby coś było do ukrycia? Bo być może ta samowolka
nie dotyczy tych jednostek, które są kontrolowane? Bardzo dziękuję.

