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powiat
pruszkowski
nieskończone możliwość

Pruszków, 24 maja 2019 r.
BR.OOOO.3020i9

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zapraszam na IX sesjęRady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie
się 28 mała 2019 r. o godz. 10:00w StarostwiePowiatowym w Pruszkowie,przy ul. Drzymab' 30
(sala konferencyjna

IV piętro).

Porządek obrad IX se$.iiRady Powiatu Pruszkowskiego;
1. otwarcie sesji.
2. Przedstawienieporządkuobrad.
3. Informacja nt. poszczególnychoddziałów szpitala powiatowegoz uwzględnieniemZOL w okresie od
1.01 .20 17 do 30.04.201 9,w rozbiciu na poszczególne kwartały, zawierająca:

dane dotyczące ilości łóżek,

ilości zatrudnionych lekarz' (z podziałem na lekarzy etatowych oraz kontraktowych),
ilości etatów lekarskich dla każdego oddziału,
ilości i formy zatrudnienia personelu pielęgniarskiego i pozostałego
stanu sprzętu medycznego (istnidącego i wskazanie braków)

ndważniąszych sukcesów oddziału
najistotnidszych problemów, z którymi oddział się boryka (lub borykać)

4. Informacjant. przebiegurealizacjikontraktuz NFZ w poszczególnych
kwartałachw rozbiciu na oddział'
oraz identycznie przedstawionainformacja o przychodach szpitala z tytułu świadczeń nielimitowanych
iz tytułu świadczeń komercyjnych (jakich).

5. ]nformacja nt. stanu zobowiązańfinansowych szpitala w rozbiciu na kwartały w okresie 1.0].2017
30.04.2019.

6. Informacja nt. stanu zobowiązańfinansowych całą jednostki SPZ ZOZ w rozbiciu na kwartały w okresie
1.01.2017

30.04.2019.

7. Przewidywane korekty w kontrakcie z NFZ na lata 2019-20120 -- jeśli tak, to w jakie

wysokości

i wjakim obszarze.

8. Prezentacjaplanów budowy nowego szpitala

koszty, funkcje, źródła finansowania przewidywane dla

całego kompleksu po rozbudowie.

9. Propozycje Dyrekcji Szpitala dotyczące zabezpieczeniaciągłości świadczeń intemistycznych.
10. Uwagi i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Uczący

Zgodnie z art. 15 ust. la ustawy o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2019 r. poz. 511) se9e Rady Powiatu
Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rqestrujących obraz i dźwięk.

Pruszków,dnia21 maja 2019r.
Klub Radnych
Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Powiatu Pruszkowskiego

wpłynęło
BIURO R.ADY
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Rady Powiatu Pruszkowskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz $ 10 ust. 3 Statutu Powiatu
Pmszkowskiego,Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wnosi o zwołanie SegaRady Powiatu
Pmszkowskie. zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad.

Zwołanie segi podyktowanejest koniecznościąpodjęcia konkretnych działań, w tym
omówienia

i

poin6omlowania

Mieszkańców

i

Radnych

Powiatu Pmszkowskiego

o dramatycznej sytuacji Szpitala Powiatowego na Wrzesinie - przede wszystkim w ,,sprawie

czasowegozaprzestaniadziałalności leczniczej, w związku ze złożonymi wypowiedzeniami
umów o pracęprzez wszystkich lekarzy zatrudnionych na Oddziale Wewnętrznym Szpitala
Powiatowego w Pruszkowie, ze skutkiem na dzień 31 maja 201 9 r."
W załączeniuporządek obrad wraz z tematami do omówienia przez Radę Powiatu Pruszkowskiego.

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Bayer
Ewa Borodzicz

Katarzyna

Monika Sawicka
Dariusz Nowak

Mirosław Chmielewski
Przemysław Sięlński

Andrzą Niedbała

Załącznik Nr l do wniosku

o zwołanie Sesji Rady
Powiatu Pruszkowskiego

Porządek obrad

1. otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja nt. poszczególnychoddziałów szpitala powiatowego
z uwzględnieniem ZOLw okresie od l.O1.2017 do 30.04.2019, w rozbiciu
..'P''

na poszczególne kwartały, zawierająca:
dane dotyczące ilości łóżek,
ilości zatrudnionych lekarzy (z podziałem na lekarzy etatowych oraz

kontraktowych),
ilości etatów lekarskich dla każdego oddziału,
ilości i formy zatrudnienia personelu pielęgniarskiego i pozostałego
stanu sprzętu medycznego jistniejącego i wskazanie braków)
najważniejszych sukcesów oddziału
najistotniejszych problemów, z którymi oddział się boryka club
borykać)

4. Informacja nt. przebiegu realizacji kontraktu z NFZ w poszczególnych
kwartałach w rozbiciu na oddziały oraz identycznie przedstawiona

informacja o przychodach szpitala z tytułu świadczeń nielimitowanych
iz tytułu świadczeń komercyjnych(jakich).
5. Informacja nt. stanu zobowiązańfinansowych szpitala w rozbiciu na
kwartały w okresie l.O1.2017 -- 30.04.2019.
6. Informacja nt. stanu zobowiązań finansoxrvych całej jednostki SPZ ZOZ

w rozbiciu na kwartały w okresie l.O1.2017 -- 30.04.2019
7. Przewidywane korekty w kontrakcie z NFZna lata 2019-2020 -jeśli tak,
to w jakiej wysokości iw jakim obszarze.
8. Prezentacja planów budowy nowego szpitala -- koszty, funkcje, źródła

finansowania przewidywane dla całego kompleksu po rozbudowie
9. Propozycje Dyrekcji Szpitala dotyczące zabezpieczenia ciągłości
świadczeń internistycznych
IO.Uwagi i wolne wnioski.

ll.Zamknięcie obrad.

