
P O W I A T   S T R Z E L E C K I4

czenia socjalnego. Pieni¹dze NFZ
musz¹ wystarczyæ na p³ace i pochodne
dla personelu szpitala; leki; op³atê me-
diów; ¿ywienie pacjentów; naprawê
sprzêtu i zakup nowego wyposa¿enia.
Czy wystarcza - sami widzimy.
Parlament i NFZ s¹ daleko. Nic wiêc
dziwnego, ¿e oczy obywateli s¹ zwró-
cone w stronê samorz¹du. W jego stro-
nê spogl¹da równie¿ za³oga naszego
szpitala. Wcale siê temu nie dziwiê. Szu-
kaj¹ w nas przys³owiowej deski ratun-
ku, gdy¿ NFZ daje tylko ja³mu¿nê na
dalsz¹ wegetacjê.

Na wielu spotkaniach �rodowi-
skowych zatroskani mieszkañcy
pytali mnie, dlaczego powiat daje
tak ma³o pieniêdzy?
Wybaczcie mi, Szanowni Czytelnicy, ¿e
zajmê trochê Waszego cennego czasu.
Chcia³bym przedstawiæ  kompetencje
powiatu, za które odpowiadamy z mocy
prawa. W swoich wyja�nieniach wrócê
do minionego roku. Powiat strzelecki
otrzymuje �rodki finansowe w postaci
subwencji i dotacji z bud¿etu centralne-
go - z ministerstwa finansów. W roku
ubieg³ym przekazano nam kwotê
35.572.404 z³. Pieni¹dze zosta³y, zgod-
nie z przepisami, przekazane do jedno-
stek organizacyjnych funkcjonuj¹cych
w strukturze organizacyjnej powiatu. S¹
to: szko³y ponadgimnazjalne i specjal-
ne; domy pomocy spo³ecznej; Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie; Po-
wiatowy Urz¹d Pracy; Pañstwowa Stra¿
Po¿arna; Inspektor Nadzoru Budowla-
nego i starostwo powiatowe. Jak Pañ-
stwo widzicie, nie ma tu mowy o finan-
sach dla naszego szpitala. W dodatku
wielko�æ kwot jest wrêcz przypisana
przez ministra poszczególnym jednost-
kom. Dodam, ¿e prawie 90% tych pie-
niêdzy jest przeznaczona na p³ace osób
zatrudnionych we wspomnianych jed-
nostkach. W roku ubieg³ym w ramach
bud¿etu powiatu sfinansowano wyna-
grodzenia 890 pracowników. W tej
liczbie nie ma pracowników szpitala.

Z problemem zbyt ma³ej ilo�ci
�rodków finansowych na realizacjê za-
dañ boryka siê nie tylko szpital strze-
lecki, lecz tak¿e jednostki organizacyj-
ne powiatu strzeleckiego. Brak dosta-
tecznej ich ilo�ci �rodków odczuwaj¹
bezpo�rednio mieszkañcy domów po-
mocy spo³ecznej, uczniowie szkó³ po-
nadgimnazjalnych i specjalnych oraz
ich rodzice itd. Mimo to, do dnia dzi-
siejszego, ¿aden z kierowników tych
jednostek nie doprowadzi³ do powsta-
nia w nich strat. Pamiêtamy o jednym:
nie wolno nam wydaæ wiêcej, ni¿
mamy w bud¿ecie ka¿dej jednostki.

Pomimo ¿e w bud¿ecie powiatu nie
ma wydzielonych �rodków na potrze-
by szpitala, czuli�my napiêt¹ sytuacjê,
która wytworzy³a siê wokó³ niego. Go-
spodarowali�my groszem tak, aby mo¿-
na by³o pomóc. Nale¿y odczytaæ to w
sposób w³a�ciwy: aby komu� dodaæ,
trzeba drugiemu zabraæ.

Tym, którzy my�l¹, ¿e nie poma-
gamy szpitalowi, chcia³bym w tym miej-
scu przypomnieæ, jak¹ pomoc przeka-
zali�my w ostatnich latach, mimo ¿e
dla szpitala jeste�my tylko organem za-
³o¿ycielskim. Oznacza to, ¿e w przy-
padku jego likwidacji, przejmujemy jego
d³ugi i w tym momencie wszystkim po-
zosta³ym naszym jednostkom mo¿e siê
powodziæ znacznie gorzej.
Ale wróæmy do liczb.
Rok 1999 � dotacja 30.000 z³ na dofi-
nansowanie zadañ inwestycyjnych;
Rok 2000 � dotacja 1.567.167 z³ na
dofinansowanie zadañ inwestycyjnych
i restrukturyzacjê zatrudnienia;
Rok 2001 � dotacja 28.804 z³ na reali-
zacjê zadañ z zakresu promocji zdro-
wia;
Rok 2002 � dotacja 759.207 z³ na za-
dania inwestycyjne, zintegrowane ra-
townictwo medyczne, restrukturyzacjê
zatrudnienia i przeciwdzia³anie uzale¿-
nieniom, oraz 300.000 z³ po¿yczki na
sfinansowanie zobowi¹zañ wymagal-
nych.

Rok 2003 � dotacja 1.431.140 z³.
na zakup specjalistycznego sprzêtu i
aparatury, dokumentacja projektowa
windy w Zawadzkiem i szpitalnego od-
dzia³u ratunkowego. W tej kwocie znaj-
duje siê równie¿ 810.000 z³ po¿yczki
udzielonej szpitalowi oraz 265.000 z³.
na zakup sprzêtu z gminy Strzelce Op.
i Izbicko. Za tê pomoc jeszcze raz go-
r¹co dziêkujê tym gminom.

Ogó³em pomoc powiatu strzelec-
kiego dla szpitala w latach 1999 � 2003
zamknê³a siê kwot¹ 3.266.318 z³. Czy
to jest ma³o czy du¿o, pozostawiam
naszym czytelnikom i pracownikom
szpitala do oceny. By³y to �rodki po-
wiatu i mog³y z powodzeniem trafiæ na
zadania inwestycyjne w naszych szko-
³ach, na zajêcia pozalekcyjne, w czasie
których przygotowaliby�my nasz¹
m³odzie¿ do olimpiad przedmiotowych
itd..

Wymienion¹ kwotê nale¿a³oby
uzupe³niæ o porêczenia udzielone przez
radê powiatu dla strzeleckiego szpitala.
Aktualne porêczenie zamyka siê kwot¹
1. miliona z³. Z czego 830.000 z³ to
suma, która trafi³a do szpitala, a
180.000 z³ to odsetki, które musimy
przy tej okazji ponie�æ. Dziwi mnie fakt,
¿e pozosta³e gminy (oprócz Strzelec i

Kto odpowiada za problemy szpitala?

18 lutego wspania³y jubileusz - 104 urodziny - obchodzi³a
pani Anna Wac³awczyk, od wielu  lat mieszkanka Strzelec Opol-
skich, do których przeprowadzi³a siê z rodzinnej Rozmierki do-
piero po �lubie.

 Zawsze by³a i jest nadal osob¹ pogodn¹, chêtnie uczestni-
cz¹c¹ w towarzyskich spotkaniach, w zabawach z dzieæmi. Od
1998 roku, kiedy zaczê³a podupadaæ na zdrowiu, pani Anna tra-
fi³a do Domu Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach. Opiekunki do-
daj¹, i¿ pani Anna przez ca³y czas by³a osob¹ sprawn¹, dopiero
jakie� 2 tygodnie temu, po przeziêbieniu, zaczê³a bardziej pod-

Najstarsza mieszkanka powiatu!
upadaæ na zdrowiu, pogorszy³a jej siê pamiêæ. Zdrowie dopisuje,
ale wiek robi swoje - podsumowa³a Teresa S³onina. Z kolei druga
opiekunka DPS, Kinga Knopik, doda³a, i¿ w m³odo�ci pani Ann
Wac³awczyk bardzo chorowa³a, dlatego nigdy nie przypuszcza-
³a, ¿e do¿yje tak sêdziwego wieku.

Ostatnie urodziny Solenizantki nie by³y tak huczne, jak po-
przednie, ani te sprzed dwóch lat, za to chêtnie wracano do nich
wspomnieniami i przypominano, jak pani Anna wtórowa³a dzie-
ciom w repertuarze przygotowanym specjalnie na tê okazjê, a
potem sama wyst¹pi³a z propozycj¹ �a czy mogam jo wom teraz
co� za�piewaæ po niemiecku?� I za�piewa³a!

W tym roku by³o nieco spokojniej, ale go�cie oczywi�cie
pojawili siê z ¿yczeniami, kwiatami i koszem s³odyczy. W�ród
najwcze�niejszych - zastêpca dyrektora DPS-u Beata Polanik, a
nieco pó�niejszych - starosta strzelecki Gerhard Matheja.
Solenizantce w dniu Jej
104 urodzin humor te¿
dopisywa³: oznajmi³a z
samego rana swojej
bezpo�redniej opie-
kunce, pani Korneli
Szczêdzinie: �bêdziesz
siê mn¹ opiekowaæ do
105, a potem dam ci
spokój�.

My jednak ¿yczy-
my jeszcze wielu lat w
dobrym zdrowiu!
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W pa�dzierniku ubieg³ego roku rozpoczêto projekt inte
gracyjnej wspó³pracy pomiêdzy Publicznym Gimna
zjum w Le�nicy a Gimnazjum przy O�rodku Szkolno �

Wychowawczym. Projekt nosi nazwê �Jeste�my s¹siadami�, bo
te¿ obie placówki s¹siaduj¹ z sob¹. W opracowanie i realizacjê
projektu zaanga¿owali siê dyrektorzy obydwu szkó³: Iwona Po-
lewska i Anna Cembala oraz nauczyciele obu placówek: Iwona
Baszuk, Mariola Browarska, Maciej Cembala (Publiczne Gimna-
zjum), Sylwia Janicka, Danuta Kolender, Ryszard Piebiak, Ma³-
gorzata Podyma (O�rodek Szkolno � Wychowawczy),  psycho-
log O�rodka - Ma³gorzata Kaduk, a tak¿e Ryszard Baszuk (dy-
rektor O�rodka Szkolno � Wychowawczego) i Adam Bia³oñ (dy-
rektor Zasadniczej Szko³y Zawodowej).

Celem projektu jest szeroko pojêta wspó³praca dzieci pe³no-
sprawnych z niepe³nosprawnymi, rozwijanie dzia³alno�ci na rzecz
integracji tych dwóch �rodowisk i prze³amywanie istniej¹cych
barier, a tak¿e doprowadzenie do pe³nego wyj�cia niepe³nospraw-
nych z izolacji.

Projekt zak³ada cykliczne spotkania uczniów i nauczycieli
obydwu szkó³ podczas imprez sportowych, literackich, ekolo-
gicznych i kulinarnych. Spotkania poprzedzone zosta³y warsz-
tatami nt. �Niepe³nosprawni s¹ w�ród nas�, na których zapro-
szono uczniów Publicznego Gimnazjum do wspó³pracy z osoba-
mi niepe³nosprawnymi.

Do tej pory odby³y siê 2 spotkania literackie: zaduszkowe i
op³atkowe oraz sportowe: zawody tenisa sto³owego. Miejscem
spotkañ by³o Publiczne Gimnazjum.

Izbicka) nie odpowiadaj¹ na ¿adne wo-
³anie o pomoc. Czy¿by ich mieszkañ-
cy nie leczyli siê w naszym szpitalu?.

Problem, z którym boryka siê wiêk-
szo�æ samorz¹dów, ma znacznie g³êb-
sze pod³o¿e. Rz¹d RP i NFZ doskonale
wiedz¹, jaka jest jego geneza, ale nic
nie robi¹, aby go za³atwiæ raz na za-
wsze. Jak widaæ - populistyczne podej-
�cie zwyciê¿a po raz kolejny.
Nigdy naszych polityków nie cecho-
wa³a wola za³atwienia sprawy tak, aby
by³a czytelna co do tre�ci dla wszyst-
kich. Ci¹gle tkwimy w przekonaniu �
jako� to bêdzie. Ten brak czytelnych
regu³ powoduje chêci/mo¿liwo�ci do wy-
korzystywania stanowisk s³u¿bowych
dla celów prywatnych. A my, obywate-
le, stajemy siê niewolnikami we w³a-
snym kraju.

Problemy szpitali nie s¹ �wie¿ej
daty. Kiedy w dniu 1 stycznia 1999 roku
�wci�niêto kolanem� samorz¹dowi wo-
jewództwa i powiatu pe³nienie funkcji
organu za³o¿ycielskiego, nasz szpital
mia³ 11.989.327,27 z³ d³ugu wobec skar-
bu pañstwa. Oznacza to, ¿e my wszy-
scy zap³aciæ musimy za czyj¹� udol-
no�æ/nieudolno�æ (skre�liæ w³a�ciwe).

Dzisiaj, po piêciu latach, mamy
sytuacjê bardzo podobn¹. Nasz szpital
w latach 1999 - 2003 (podobnie jak i
wiele innych) �wypracowa³� straty w
wysoko�ci 5.183.267 z³. Jak do tej
pory, szpital w ka¿dym roku mia³ stra-
tê. W skali kraju ³¹czny d³ug szpitali z
odsetkami siêga kwoty ok. 7 miliardów
z³otych. Rz¹d i parlament siê temu
przygl¹da. Sytuacja z dnia na dzieñ siê
pogarsza i wszyscy decydenci udaj¹, ¿e
ten problem siê sam rozwi¹¿e.

Mnie siê tak nie wydaje. Za ten
ba³agan zap³acimy wszyscy � ja, moi
s¹siedzi, mieszkañcy naszego powiatu.
Zamiast my�leæ o wizji coraz lepszej
przysz³o�ci, wt³aczamy naszych oby-
wateli w biedê.

Panie i Panowie Senatorowie i Po-
s³owie! Jak d³ugo to bêdzie jeszcze trwa-
³o? Czy nie staæ Was na systematyczne
dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy na-
szego bytu? Czy nie zas³ugujemy sobie
na to?

Jak wykaza³em, sytuacja naszego
szpitala jest trudna. Dyrekcja d¹¿y do
zrównowa¿enia przychodów otrzymy-
wanych tylko i wy³¹cznie z opolskiego
NFZ do powstaj¹cych kosztów. Rada
spo³eczna i zarz¹d powiatu zosta³ za-
poznany propozycj¹ obni¿enia p³acy,
któr¹ w kilku wariantach zapropono-
wa³ dyrektor Kreis. Zada³em pytanie

Jeste�my s¹siadami
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GMINNY ZARZ¥D O�WIATY
I WYCHOWANIA

zatrudni:
SPECJALISTÊ DS.BHP

wymagania:
- wykszta³cenie wy¿sze i co najmniej 4 letni sta¿ pracy w s³u¿bie

BHP;
- wskazane do�wiadczenie w zakresie spraw o�wiatowych;
- samodzielno�æ i operatywno�æ;
- znajomo�æ obs³ugi komputera.

Osoby zainteresowane prosi siê o przes³anie listu motywacyjnego
oraz CV do dnia 19 marca 2004 roku na adres:

GMINNY ZARZ¥D O�WIATY
I WYCHOWANIA

UL. WA£OWA 5, 47-100 STRZELCE OP.

czy wola zrównowa¿enia bud¿etu musi
byæ realizowana tylko tym sposobem?
Czy nie nale¿y rozwa¿yæ potrzeby
ograniczeñ w materia³ach, us³ugach i
pozosta³ych kosztach? Po prostu za-
cz¹æ oszczêdzaæ, na czym mo¿na. Uwa-
¿a³em, ¿e proponowane rozwi¹zanie to
ostateczno�æ. Zarz¹d powiatu uwa¿a, ¿e
szpital nie do koñca wykorzystuje swoje
mo¿liwo�ci sprzêtowe. Przy agresyw-
nej reklamie oraz �wiadczeniu us³ug na
¿yczenie klienta, mo¿na by zwiêkszyæ
swoje dochody aby unikn¹æ zmniejsza-
nia i tak niskich pensji personelu �red-
niego i pomocniczego.

Ka¿dy ma prawo do godnej zap³a-
ty za sw¹ pracê. W czasie spotkania
pojawi³a siê inna propozycja. Przed-
stawicielka zwi¹zku zawodowego nasze-
go szpitala, pani R. Romanowicz (dnia
20 stycznia) zaproponowa³a, aby wszy-
scy z 890 pracowników otrzymuj¹cych
wynagrodzenia przez powiat, zrezygno-
wali z pieniêdzy pochodz¹cych z za-
k³adowego funduszu �wiadczeñ socjal-
nych. Odpar³em, ¿e z tak¹ propozycj¹
nigdy nie zwrócê siê do podleg³ych mi
jednostek. Podobnego zdania by³ cz³o-
nek rady spo³ecznej szpitala i szefowa
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego pani
E.Raczkowska, która o�wiadczy³a, ¿e
p³ace pedagogów i personelu o�wiato-
wego s¹ niskie i z tak¹ propozycj¹ nie
wyjdzie. 23 stycznia �NTO� zacyto-
wa³a kolejn¹ propozycjê pani R. Ro-
manowicz - o mo¿liwo�ci zgody pra-
cowników szpitala na rezygnacjê z fun-
duszu socjalnego przez 6 lat.

Na spotkaniu 20 stycznia kolejna
propozycja dotyczy³a mo¿liwo�ci
otrzymania wiêkszych �rodków od je-
dynego p³atnika szpitala, jakim jest
opolski NFZ. W tym momencie wrócê
do uwagi zawartej na wstêpie. Stwier-
dzi³em, ¿e NFZ spe³nia funkcjê kasy
zabezpieczenia socjalnego, zamiast za-
bezpieczyæ dostêpno�æ wymagan¹ zgod-
nie ze wska�nikami ministerialnymi
zale¿nymi od liczby ludno�ci. Wynika

z nich, ¿e dla województwa opolskiego
powinno byæ oko³o 5427 ³ó¿ek w ra-
mach opieki krótko- i d³ugotermino-
wej. W naszym powiecie ten parametr
zosta³ osi¹gniêty. I co z tego?!

Fundusz, wed³ug najnowszych da-
nych urzêdu marsza³kowskiego, kon-
traktuje 6529 ³ó¿ek. Dla mnie jest to
oczywisty czynnik socjalny. Wszyscy
udaj¹, ¿e co� robi¹.

Moje przemy�lenia uprawniaj¹
mnie do stwierdzenia, ¿e opolski NFZ,
jak i pozosta³e Fundusze, nie p³ac¹
uczciwie za warto�æ procedur medycz-
nych i hospitalizacji. Jest to dla nas �
podatników - bardzo gro�ne. Z ka¿dej
strony s³ychaæ wo³anie, ¿e nale¿y pod-
nie�æ znacznie sk³adkê na ubezpiecze-
nie zdrowotne, któr¹ p³acimy wszyscy.

Pamiêtajmy o jednym. Je¿eli nie
bêdzie w³a�ciwego nadzoru, to w nie-
d³ugim czasie sk³adka nawet na pozio-
mie 15 % bêdzie zbyt niska. W tym
roku sk³adka na ubezpieczenie zdrowot-
ne wzros³a do 8,25 % podstawy wy-
miaru. Tymczasem podatek dochodo-
wy mo¿na pomniejszyæ w dalszym ci¹-
gu tylko o sk³adkê w wysoko�ci 7,75 %
podstawy wymiaru. Oznacza to, ¿e w
tym roku ubezpieczony pokrywa z w³a-
snej kieszeni ju¿ o,5 % sk³adki. Ju¿ ko-
lejny rok widzimy, ¿e zmala³y nasze
emerytury, renty i p³ace. Ta danina nie
podlega odliczeniu od przychodu rocz-
nego. O tyle otrzymujemy mniej! Jako
obywatele ponosimy coraz wiêksze
obci¹¿enia na rzecz NFZ, a na szpitale
powiatowe otrzymujemy coraz ni¿sze
�rodki.

Szanowni Czytelnicy, zapraszam
Was do dyskusji na ten temat. Ka¿dy
pomys³ mo¿e byæ bardzo cenny. Szcze-
gólnie teraz, kiedy Trybuna³ Konsty-
tucyjny stwierdzi³, ¿e ustawa o Naro-
dowym Funduszu Zdrowia to kolejny
bubel.

Gerhard Matheja
starosta strzelecki


