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P O W I A T

Konwent Starostów

Strzelecki szpital
pozwa³ Skarb
Pañstwa i Sejm

tego tytu³u.

Padzior i Henryk Kroll (obaj z

stwierdzi³, ¿e nikt: ani parlamenta-

uregulowania kwestii finansowania

Starosta Nyski Zbigniew Majka

rzyci, ani rz¹d nie przyjmuje na sie-

cd. ze str. 1

bie odpowiedzialnoci za rozwi¹za-

nie problemu finansowania ustawy
203 zrzucaj¹c tê odpowiedzialnoæ

medycznych w pierwszych miesi¹cach tego roku, szpital pracowa³by z

-

sta³a napisana niechlujnie i bez prze-

W³adze województwa przyjê³y zaproszenie starosty strzeleckiego

pisów wykonawczych. Dlaczego to
w³anie szpitale maj¹ ponosiæ tego
konsekwencje, a nie ci, którzy to odpowiadaj¹?
-

Pozew z³o¿ony zosta³ po ostat-

nim spotkaniu na temat s³u¿by
zdrowia w województwie, zorganizowanym w Strzelcach Op. z Pana
inicjatywy?
-

Nie, wczeniej.

-

Jak Pan ocenia to spotkanie?

Przynios³o oczekiwane skutki?
-

Po pierwsze  jestem rozczaro-

wany i rozgoryczony, ¿e tylko trzech
pos³ów wziê³o w nim udzia³, na 16
zaproszonych, ³¹cznie z senatorami.
Potwierdza siê opinia, ¿e niechêtnie
przyje¿d¿aj¹ tam, gdzie porusza siê
trudne tematy. Przed tym spotkaniem
zadzwoni³ do mnie dyrektor strzeleckiego Zak³adu Karnego Nr 2 i chcia³
siê za³o¿yæ, ¿e do starostwa przyjedzie ich mniej, ni¿ do niego, a warto
dodaæ, ¿e zak³ady karne na Opolszczynie, równie¿ ten strzelecki, zwiedza³o 10 parlamentarzystów. Nie za-

moobrona, dzi Liga Polskich Ro-

na dyskusjê o przysz³oci s³u¿by zdrowia.

18 padziernika br. w Starostwie

Powiatowym w Strzelcach Op. z ini-

nie systemu finansowania wiadczeñ

zdrowotnych. Ustawodawca, nie

cjatywy Starosty Strzeleckiego Józe-

zwiêkszaj¹c rodków na kontrakty

rostów województwa opolskiego.

maj¹ pochodziæ w³anie z kontrak-

fa Swaczyny odby³ siê Konwent Sta-

Przedmiotem obrad by³ nierozwi¹za-

ny problem finansowania ustawy

203. W spotkaniu udzia³ wziêli: pos³owie na Sejm RP: Helmut Padzior,

Henryk Kroll, Zenon Tyma, El¿bieta

stwierdzi³, ¿e rodki na podwy¿ki

tów. To wywo³a³o lawinê pozwów
przeciwko NFZ. £¹czna, dochodzo-

na kwota roszczeñ przeciwko NFZ

to 49,6 mln z³

W zwi¹zku z tym, ¿e Sejm po

Rutkowska Wojewoda Opolski, Ewa

latach przyzna³ siê, ¿e nie s¹ to d³ugi

wództwa Opolskiego, Dyrektor De-

bu Pañstwa, s¹d uzna³ roszczenia

Rurynkiewicz Wicemarsza³ek Wojepartamentu Zdrowia i Polityki Spo-

szpitali, a jest to zobowi¹zanie Skardwóch szpitali z woj. lubelskiego,

³ecznej Urzêdu Marsza³kowskiego,

które pozwa³y Marsza³ka Sejmu o

rodowego Funduszu Zdrowia, staro-

tu³u zad³u¿enia 203

Dyrektor i Zastêpcy Dyrektora Na-

stowie oraz dyrektorzy placówek

medycznych z terenu Województwa
Opolskiego.

14 mln z³ to roszczenia szpitali wojewódzkich, a 15 mln z³ - szpitali

powiatowych. Z odsetkami kwota ta

którzy nadal maj¹ z tego tytu³u zobowi¹zania.

Starosta G³ubczycki  Dariusz

po¿yczki dla szpitali lub ich organów

szpitali. Zaapelowa³ do pos³ów, aby

w zwi¹zku ze zwiêkszeniem bud¿e-

lania ustaw, za którymi nie idzie od-

5,17% zwiêkszone zostan¹ kontrak-

rz¹dy restrukturyzacjê i pomoc dla

w przysz³oci wystrzegali siê uchwapowiednie finansowanie. Na naszym

terenie niezadowolenie spo³eczne

wiadczenia wyniesie ok. 3%.

ryzacyjnymi - mówi³ - nie po raz

wie, Zarz¹d Województwa oraz dy-

spowodowane dzia³aniami restruktu-

pierwszy przejawia siê przeprowa-

dzeniem referendum o odwo³anie rady

powiatu. Taka sytuacja ma miejsce w

G³ubczycach.

Jak stwierdzili pos³owie Helmut

OPOLSZCZYZNY

dycznych z terenu Opolszczyzny, zebrani na spotkaniu w Starostwie

Powiatowym w Strzelcach Op. w dniu 18 padziernika 2004 r. powiêconym trudnej sytuacji s³u¿by zdrowia na Opolszczynie, a szczególnie nie
sprawie ustawy 203 zwracamy siê z uprzejm¹ prob¹ do

Parlamentarzystów

sytuacji finansowej.

Prosimy Parlamentarzystów o wzniesienie siê ponad podzia³y poli-

tyczne i zjednoczenie wysi³ku w celu poprawy sytuacji s³u¿by zdrowia.
Liczymy, ¿e najwy¿sze dobro spo³eczne jakim jest zdrowie naszych oby-

wateli bêdzie Wam przywieca³o podczas prac nad bud¿etem Pañstwa na
rok 2005.

Na budowie nowej hali

ro Sejm uchwali³ ustawê 203  powi-

Jeszcze tylko kilka-

rodków ani na ten cel, ani na remon-

nacie dni i uczniowie

ty i inwestycje. Szpitale nie maj¹ pie-

mys³u obligatoryjnego przekszta³cania szpitali w spó³ki, jako warunku
podstawowego dla ich restrukturyzacji finansowej. Nasz szpital pod
tym wzglêdem jest zrestrukturyzowany i nie widzimy na razie koniecznoci zmiany jego struktury organizacyjnej. Byæ mo¿e w przysz³oci
takie rozwi¹zanie bêdzie brane pod
uwagê, ale wtedy jako powiat chcielibymy mieæ w takiej spó³ce sto procent udzia³ów.

wejd¹ do nowej hali

Dyskusja zakoñczy³a siê wspólnym apelem do parlamentarzystów

niêdzy i nie maj¹ ich samorz¹dy. Nie-

I tak dobrze, ¿e wycofano siê z po-

z terenu Województwa Opolskiego o poczynienie

na rok 2005.

nien wskazaæ ród³a jej finansowa-

sków i uwarunkowañ politycznych.

(it)

Starostowie, Zarz¹d Województwa oraz dyrektorzy placówek me-

nia. W kontraktach nie przewidziano

ba zdrowia to sfera, która powinna

którego treæ publikujemy obok.

APEL DO PARLAMENTARZYSTÓW

do swoich parlamentarzystów. Sko-

byæ wolna od jakichkolwiek naci-

stosowali apel do parlamentarzystów

z terenu województwa opolskiego,

coraz bardziej pogr¹¿a nasze placówki doprowadzaj¹c je do tragicznej

by w podobny sposób zwrócili siê

interesy. Mnie nie interesuje, ¿e kto

Na zakoñczenie zebrani starosto-

rektorzy placówek medycznych wy-

Pomimo ogromnego wysi³ku samorz¹dów powiatowych, Zarz¹du Woje-

co ju¿ uzgodni³em z przewodnicz¹-

politycznie gra d³ugami szpitali. S³u¿-

o

wództwa oraz dyrektorów szpitali powiatowych i wojewódzkich w za-

cym Konwentu Starostów, odezwê,

my po to, by reprezentowali nasze

NFZ

kresie restrukturyzacji szpitali, problem nie rozwi¹zanej sprawy 203

wszystkich powiatów wystosujemy,

k³adów na s³u¿bê zdrowia. Przecie¿

Oddzia³u

Przypominamy, ¿e od chwili wprowadzenia w ¿ycie ustawy 203

otrzymaj¹ protokó³ z naszego spo-

naszych przedstawicieli wybierali-

Opolskiego

ty szpitali. Wzrost wydatków na

nie zosta³y zabezpieczone na ten cel rodki w bud¿ecie Pañstwa.

tkania. Niezale¿nie od tego  do

s³owie wypowiedzieli siê w g³osowa-

tu

szpitala, nastêpne dwie po 25%.

skierowanym bezporednio do nich,

niu na temat przysz³orocznych na-

Marek Staszewski poinformowa³, ¿e

starañ zmierzaj¹cych do uregulowania ustawy 203 w bud¿ecie Pañstwa

rata po¿yczki to 50% zad³u¿enia

obecnoci¹, to i tak wraz z apelem

Warto potem sprawdziæ, jak nasi po-

W kwestii rodków na s³u¿bê

zdrowia w roku 2005 Zastêpca Dy-

rektora NFZ ds. Finansowych 

za³atwionej

nie wszyscy zaszczycili nas swoj¹

sz³orocznym bud¿etem pañstwa.

bu LPR przedstawi ten problem.

zañ z tytu³u ustawy 203. Pierwsza

³o¿y³em siê, ale  mia³ racjê. Mimo ¿e

d³ugo odbêdzie siê debata nad przy-

wania tej ustawy musi zostaæ prze-

¿e na najbli¿szym posiedzeniu Klu-

Kaków  Sejm przerzuci³ na samo-

na 2005 rok proponuje zwiêkszyæ bu-

d¿et o 2 mld z³ z przeznaczeniem na

¿e nie mo¿na karaæ tych, którzy po-

forsowane w Sejmie. Pose³ obieca³,

wszyscy: ci którzy ju¿ wyp³acili i ci

Jak poinformowa³a Wojewoda

za³o¿ycielskich na zap³atê zobowi¹-

dzin) zgodzi³ siê ze stwierdzeniem,

radzili sobie z podwy¿kami z tytu³u

wiedzieæ, ¿e pieni¹dze musz¹ dostaæ

Opolski  El¿bieta Rutkowska, rz¹d

Kwota podstawowych roszczeñ

Pose³ Zenon Tyma (dawniej Sa-

203. Rozwi¹zanie kwestii finanso-

wyp³atê nale¿nych pieniêdzy z ty-

ustawy 203 to 29 mln z³., z czego

na dzieñ 31 sierpnia 2004 r. z tytu³u

waæ, ¿e opcja rz¹dz¹ca nie podejmie

Spór oceni³, ¿e restrukturyzacja szpitali ma swoje granice. Parlament musi

Ustawa, co przyznaj¹ prawnicy, zo-

politycznych. Z uwagi na zbli¿aj¹ce

niem tej sprawy poprzez opracowa-

Starosta Namys³owski Andrzej

ju¿ w Zamociu, Lublinie i Bi³goraju.

politycznych, nawet kosztem strat

siê rozwi¹zania tego tematu.

w dó³.

Precedensowe wyroki zapad³y

wymaga zjednoczenia wszystkich si³

tali, bior¹ ten problem na siebie. Po-

nie strategii od szczebla centralnego

Liczy Pan, ¿e pozew s¹dowy

przyniesie pozytywny skutek?

ustawy 203 jest bardzo trudny i

siê wybory nale¿y siê raczej spodzie-

s³owie powinni siê zaj¹æ rozwi¹za-

na zero.

Mniejszoci Niemieckiej), problem

na innych. Tak naprawdê to samo-

rz¹dy, jako organy prowadz¹ce szpi-

zyskiem. Po 9 miesi¹cach mo¿emy
powiedzieæ, ¿e rok 2004 zakoñczy

-

S T R Z E L E C K I

wynosi 49 mln z³.

Jeli chodzi o szpital strzelecki,

skutki wprowadzenia ustawy 203

zamykaj¹ siê kwot¹ 5,7 mln z³, czego

po¿yczki.

propozycja rz¹du oznacza nic inne-

2001-2002 wyp³acono 3,2

I pó³rocza 2004 pozosta³o do zap³a-

ty 2,5 mln z³.

Zobowi¹zania szpitali, dla któ-

rych organem prowadz¹cym jest sa-

morz¹d województwa wynosz¹ ok.
55,8 mln z³, z czego wyp³acono ju¿

Szkó³

etap inwestycji (o war-

toci ponad 1,2 mln

z³otych), obejmuj¹cy
budowê sali z aren¹ o

go jak po¿yczenie szpitalom ich w³a-

powierzchni 772 m2

snych pieniêdzy, które trzeba bêdzie

wraz z zapleczem.

zwróciæ. Propozycja kredytowania

Do tej pory zburzono

jest niczym innym jak rodkiem, który

star¹ salê i wybudowan¹

ma uspokoiæ zarz¹dzaj¹cych s³u¿b¹

now¹ wraz z niezbêd-

nymi instalacjami, stolark¹ okienn¹ i podbudow¹ areny. Oprócz prac wykoñ-

ok. 42 mln z³. Zobowi¹zañ z tytu³u

To prze³o¿enie problemu o kolejne

nictwa Odwykowego Woskowice

rz¹dowa stawia w niekorzystnej sy-

Zespó³

swe zobowi¹zania. To, ¿e dany szpi-

micznymi i monta¿u

wcale, ¿e jemu te pieni¹dze siê nie

¿yæ

ustawy 203 nie maj¹: Orodek Lecz-

Ma³e, Wojewódzki Specjalistyczny
Neuropsychiatryczny

w

Opolu oraz Zak³ad Opiekuñczo-Lecz-

niczy w G³ucho³azach.

Problem wyp³aty zobowi¹zañ

spocz¹³ na placówkach medycznych,

10 lat. Podkrelono, ¿e propozycja
tuacji szpitale, które ju¿ uregulowa³y

tal wyp³aci³ ju¿ 203 nie oznacza

nale¿¹. Wyp³ata odbywa³a siê po-

przez wdro¿enie dzia³añ restruktu-

czeniowych typu ma-

lowania, wy³o¿enia

pomieszczeñ sanitarnych p³ytkami cera-

armatury nale¿y u³owarstwê

na-

wierzchniow¹ areny.

Oby ta skokowa po-

pogarszaj¹c w zdecydowany sposób

ryzacyjnych w sferze kosztów. To z

prawa

Dyrektor Oddzia³u Wojewódz-

na bie¿¹ce utrzymanie szpitala i od-

prze³o¿y³a siê na wy-

ich sytuacjê finansow¹.

kiego NFZ w Opolu  Kazimierz

kolei spowodowa³o brak pieniêdzy
nawianie zu¿ywaj¹cego siê sprzêtu.

£ukawiecki stwierdzi³, i¿ ustawa to

Wa¿ne wiêc jest to, aby za 203 do-

drzwiami i spowodowa³a zachwia-

co nadal wykazuj¹ zobowi¹zania z

zosta³a

wprowadzona

tylnymi

stali wszyscy: ci co wyp³acili oraz ci

Strzelcach

ny zostanie pierwszy

Zdaniem uczestników spotkania

zdrowia na szczeblu samorz¹dowym.

w

Opolskich. Zakoñczo-

nieje mo¿liwoæ umorzenia czêci

mln z³, a za okres od 2003  do koñca

w latach

sportowej w Zespole

Okres sp³aty to 10 lat, w przypadku

przekszta³ceñ szpitali w spó³ki - ist-

warunków

uprawiania

sportu

niki  nie tylko te sportowe,

ale

przede

wszystkim na popra-

wê stanu zdrowia m³odzie¿y.

