Protokół Nr XIX/12
XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zgierza
z dnia 17 stycznia 2012 r.
pod
przewodnictwem
KOMOROWSKIEGO.

Przewodniczącego

Rady

Miasta

Zgierza

JAROSŁAWA

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, trwała od godz. 18.30 do godz. 21.10
Tabela obecności:
Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych
Radni obecni
Radni nieobecni

- 23
- 23
- 23
- 00

Listy obecności stanowią załączniki od 1a do 1d.
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Uwagi do porządku obrad.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
Informacja na temat dalszego funkcjonowania Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych
w Zgierzu.
5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt 1
Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. KOMOROWSKI otworzył XIX nadzwyczajną sesję Rady
Miasta Zgierza. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a tym samym prawomocność
obrad.
Na wstępie przywitał radnych, Zastępców Prezydenta B. Kapustę oraz G. Leśniewicza, Skarbnik
Miasta D. Kubiak, Sekretarza A. Majewską, naczelników i innych pracowników Urzędu,
przedstawicieli jednostek pomocniczych, media, mieszkańców i wszystkich przybyłych na sesję.
Pkt 2
Uwagi do porządku obrad
Radna B. ŚWIĄTCZAK, w imieniu grupy radnych, zgłosiła w pkt 5 porządku obrad, projekt
uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego wyników kontraktacji
świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych
w Zgierzu na rok 2012.
W głosowaniu: za – 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, porządek obrad został zmieniony.
Pkt 3
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
Brak interpelacji i zapytań.
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Pkt 4
Informacja na temat dalszego funkcjonowania
Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu
Informację przedstawiła Dyrektor MZPR w Zgierzu E. SKRABIŃSKA. Wyjaśniła,
że w przychodniach zadeklarowanych jest 23 000 pacjentów. Do końca 2011 roku, funkcjonowały
takie poradnie jak: ginekologiczna, okulistyczna, laryngologiczna, ortopedyczna, stomatologiczna,
itp. W roku bieżącym, MZPR, nie otrzymał kontraktu na poradnie rehabilitacyjną, chirurgii ogólnej,
neurologicznej, urologicznej, stomatologicznej w zakresie świadczeń dla dzieci i młodzieży.
Z uwagi na brak kontraktu, nie zostaną także uruchomione poradnie alergologiczna i nefrologiczna.
Wartość kontraktów z NFZ w roku 2012 jest mniejsza w stosunku do kontraktów w roku 2011
o ok. 590 000 zł. W związku z zaistniałą sytuacją, konieczne stało się podjęcie działań
restrukturyzacyjnych, jak np. ograniczenie personelu medycznego. Pani dyrektor powiedziała,
że w temacie sesji dostarczony został materiał pisemny. Poprosiła o zadawanie pytań.
Materiał pisemny stanowi załącznik nr 2.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI powiedział, iż w związku z tematem dzisiejszej sesji,
zaproszeni zostali m. in. przedstawiciel NFZ, Wojewoda Łódzki, dyrektor PZOZ. Niestety, nikogo z
zaproszonych osób, nie ma na sali obrad.
Radna B. ŚWIĄTCZAK dodała, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej RMZ dokładnie omówiono tą sprawę.
Radna E. KRZEWINA zapytała, gdzie ma się udać pacjent, który chce otrzymać pomoc w zakresie
usług, których nie świadczy - na dzień dzisiejszy - MZPR?
Dyrektor E. SKRABIŃSKA powiedziała, że pacjenci mają niestety utrudniony dostęp do
specjalistycznych usług medycznych. Na przykład: NFZ wskazał dwie przychodnie na terenie
Zgierza, które mogą świadczyć usługi rehabilitacyjne: jedna przy ul. Chełmskiej (która
przynajmniej do dnia 13 stycznia była jeszcze zamknięta ze względu na remont), druga przy PZOZ
(lista pacjentów jest już zamknięta do końca czerwca). Podobna sytuacja miała miejsce w związku z
dostępem do poradni chirurga stomatologicznego. NFZ wskazuje poradnię na ul. Kuropatwińskiej,
jednakże pacjent z bólem, został odesłany, ponieważ z uzyskanej informacji wynikało, iż poradnia
w ramach kontraktu, przyjmowała pacjentów w godzinach dopołudniowych.
Radna B. PALMOWSKA zapytała o poradnię chirurgii ogólnej, czy wiadomo, czy kontrakt będzie
podpisany?
Dyrektor E. SKRABIŃSKA wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy, odpowiedzi na odwołanie jeszcze nie
ma.
Radna E. KRZEWINA poruszyła temat sprzętu, który, w związku z brakiem kontraktu, nie będzie
używany. Co z nim się stanie?
Dyrektor E. SKRABIŃSKA mówi, że wszelkie wymagania poradni, w zakresie sprzętowym, były
spełnione. Niewykorzystywany sprzęt niszczeje, ale nie zostanie sprzedany, ponieważ może być
potrzebny za dwa, trzy lata, kiedy będzie szansa na nowy kontrakt. Na dzień dzisiejszy,
komercyjnie (odpłatnie) prowadzona jest poradnia rehabilitacyjna i prawdopodobnie będzie także
neurologiczna.
Radny A. FRACH zapytał, dlaczego MZPR nie otrzymał kontraktu, oraz czy inne placówki na
terenie miasta otrzymały takowe?
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Dyrektor E. SKRABIŃSKA mówi o poradniach, które otrzymały kontrakty, m. in. chirurgia
stomatologiczna na ul. Kuropatwińskiej 2, rehabilitacja w PZOZ i na ul. Chełmskiej –
UNIPOLIMED, większość specjalistyki (neurologia, urologia) trafiła do poradni przy
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, stomatologia jest zakontraktowana w wielu prywatnych
podmiotach. Dyrektor wyjaśnia także, że podawane powody nieotrzymania kontraktów były błahe.
Wiceprzewodniczący RMZ G. MACIŃSKI zapytał, dlaczego kontrakt otrzymała poradnia, która
jest jeszcze w trakcie remontu, a w pełni wyposażone poradnie MZPR – nie?
Dyrektor E. SKRABIŃSKA wyjaśniła, iż w Jej opinii jest to niejasne i niesprawiedliwe. Z tą
sprawą udała się m. in. do posłów z naszego terenu, którzy podjęli pewne kroki w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący RMZ S. PELIKAN zapytał o przyczynę braku kontraktu na stomatologię
dziecięcą.
Dyrektor E. SKRABIŃSKA wyjaśniła, że MZPR nie dostał kontraktu z powodu braku lekarza
specjalisty. Ponadto, NFZ wskazuje, iż najmłodsi pacjenci mogą być przyjmowani w ramach
ogólnej stomatologii.
Radny Z. ZAPART odniósł się do oburzającej wypowiedzi Dyrektora Łódzkiego NFZ na łamach
prasy, z której wynika, że decyzje o przyznaniu kontraktów, nie były przemyślane. Zapytał,
czy MZPR otrzymał informację o miejscach, w których będą przyjmowali specjaliści? Czy NFZ
podał do publicznej informacji, wykaz placówek, w których znajdą się adresy świadczeniodawców?
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA powiedziała, że władze miasta podjęły działania w tej sprawie rozmowy z dyrektorem NFZ. Zauważyła, że niestety jedynym publikatorem informacji o wynikach
konkursu, jest strona internetowa NFZ.
Dyrektor E. SKRABIŃSKA poinformowała, iż pacjenci, którzy zgłaszają się po poradę do MZPR,
otrzymują informację o aktualnym miejscu w którym można uzyskać pomoc w zakresie
specjalistyki.
Radny Z. ZAPART zwrócił się do parlamentarzystów z zapytaniem i propozycją zmiany
w systemie przyznawania kontraktów pod kątem terytorialnym, samorządowym. Poruszył także
sprawę zamknięcia poradni medycyny sportowej - jedynej funkcjonującej do tej pory na terenie
powiatu zgierskiego.
Poseł na Sejm RP A. DUNIN powołuje się na zapisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, które opisują wymagania stawiane poradniom, które mogą
otrzymać kontrakt.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA zauważyła, że Dyrektor MZPR nie powiadomiła władz miasta
o problemach, o braku kontraktów. Prezydent Miasta przekazałaby informacje mieszkańcom, gdyby
wiedziała o zaistniałym fakcie. Powiedziała także, że w związku z tym, zlecona została kontrola
w MZPR.
Poseł na Sejm RP A. HANAJCZYK wyjaśniła, że trwają rozmowy z dyrektorem Łódzkiego
Oddziału NFZ. Zwróciła uwagę także na bardzo trudną sytuację całego województwa łódzkiego.
Przytoczyła fragment uzasadnienia odrzucenia odwołania od nieprzyznania kontraktu, z którego
wynika, że wybrane zostały najlepsze placówki. Mówiła, że rola radnych, władz miasta, posłów,
wszystkich, polega na wychwytywaniu takich spraw jak remontowana placówka na ul. Chełmskiej
czy niefunkcjonująca poradnia stomatologiczna na ul. Sienkiewicza w Łodzi. Poseł dodała,
że wydarzyło się bardzo dużo złego i trzeba reagować.
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Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ zauważył, że w zakresie zadań własnych gminy, nie ma
wzmianki o konieczności nadzorowania prowadzenia negocjacji i kontroli składania wniosków
o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. To zadanie należy do podmiotu, czyli w tym
przypadku MZPR i Narodowego Funduszu Zdrowia.
Radny K. WĘŻYK poprosił o udostępnienie mieszkańcom miasta, informacji o placówkach na
terenie Zgierza, które będą świadczyć usługi zdrowotne.
Radny M. PILARSKI mówił o niedopatrzeniach ze strony NFZ, jak np. poświadczenie nieprawdy,
czyli przestępstwo ze strony podmiotu startującego w konkursie na uzyskanie kontraktu. W takich
przypadkach (jak np. nadal trwający remont w poradni, która powinna funkcjonować od początku
stycznia br.) należy zgłosić sprawę do prokuratury, a decyzje w tej sprawie są, zdaniem radnego,
nieważne.
Dyrektor E. SKRABIŃSKA powiedziała, iż trzy lata temu, kontrola NFZ odbyła się trzy razy
w momencie przyznania kontraktu na poradnię chirurgiczną. Pierwszy, przed przyznaniem
kontraktu, drugi, w pierwszym dniu funkcjonowania, i kolejny, już w następnych dniach. Dyrektor
zwróciła uwagę, że teraz takich kontroli pewnie nie było, jeśli poradnia otrzymała kontrakt, mimo
braku gotowości do możliwości świadczenia usług.
Radny J. SOKÓŁ zauważył, że głównym kryterium przyznawania kontraktów i środków z NFZ,
powinien być podział terytorialny. Ilość poradni w zależności od ilości mieszkańców, tak, aby
każdy miał możliwość skorzystania i dogodny dostęp do usług medycznych.
Radna B. ŚWIĄTCZAK powiedziała, iż nie rozumie zastrzeżeń kierowanych w stosunku do
dyrektor MZPR E. Skrabińskiej. Zespół Przychodni otrzymał Certyfikat Jakości Usług ISO, o który
trzeba długo się starać i spełnić masę warunków. Zauważyła, że dyrektor E. Skrabińska
występowała o kontrakt do NFZ, więc w przypadku jego odrzucenia, to Ona składała odwołanie.
Radna dodała, że informacja o problemach pojawiła się w pierwszych dniach stycznia, na tydzień
przed zwołaniem nadzwyczajnej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ. Nieuzasadnione jest
zlecanie kontroli w MZPR. Władze miasta powinny wesprzeć dyrektor E. Skrabińską w działaniach
na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców. Radna zwróciła także uwagę, iż przy omawianiu aktualnie
istotnego tematu, na sali obrad, nie ma Pani Prezydent I. Wieczorek.
Zastępca Prezydenta B. KAPUSTA wyjaśniła, że władze miasta podjęły już kroki w tej sprawie.
Kontrola w MZPR ma tylko na celu pomoc pod względem merytorycznym i formalno-prawnym.
Zastępca Prezydenta G. LEŚNIEWICZ wyraził opinię, iż najwidoczniej Certyfikat ISO nie jest aż
tak istotny dla NFZ, skoro nie stanowi o przyznaniu kontraktu. Dodał także, że radna Świątczak
wiedziała o tym, że na dzisiejszej sesji nie będzie Pani Prezydent, więc nie widzi powodu dla
którego teraz ta sprawa ma być podnoszona.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie.
Radny M. PILARSKI powiedział, iż w tej sytuacji nie widzi żadnej roli dla Pani Prezydent. Radny
zgłosił także uwagę do treści załącznika projektu uchwały.
Dyrektor E. SKRABIŃSKA wyjaśnia, że o Certyfikat ISO starali się wszyscy pracownicy.
Certyfikat jest również brany pod uwagę w ustalaniu rankingu placówek.
Radny J. SOKÓŁ zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.
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W głosowaniu: za - 17, przeciw - 2, wstrzym. - 2, wniosek przyjęto, dyskusja została zamknięta.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI odczytał pismo od Burmistrza Miasta Gminy Stryków –
apel i prośba o wsparcie w sprawie braku kontraktów na pomoc specjalistów, również na terenie
Strykowa i Głowna.
Pkt 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego wyników
kontraktacji świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach Miejskiego Zespołu Przychodni
Rejonowych w Zgierzu na rok 2012 – projekt uchwały przedstawiła radna B. ŚWIĄTCZAK.
Radny M. PILARSKI zgłosił kolejną uwagę do projektu uchwały. Zaproponował przekazanie
uchwały m. in. Staroście Zgierskiemu.
Wnioskodawcy przyjęli uwagę w formie autopoprawki.
Radny Z. ZAPART zgłosił wniosek i zaproponował zmianę w projekcie: przekazanie uchwały
Prezesowi Związku Miast Polskich.
W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, wniosek przyjęto.
Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI poprosił o opinie komisji.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej B. ŚWIĄTCZAK, zwracając się do
członków Komisji, zapytała czy są uwagi do projektu uchwały. W związku z brakiem uwag poddała
pod głosowanie wydanie opinii do w. w. projektu.
W głosowaniu: za - 6, przeciw - 0, wstrzym. - 1.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – opiniuje pozytywnie.
OPINIA NR 29
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ wydała opinię pozytywną (załącznik nr 3).
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej RMZ M. PILARSKI, zwracając się do członków
Komisji, zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. W związku z brakiem uwag poddał pod
głosowanie wydanie opinii do w. w. projektu.
W głosowaniu: za - 3, przeciw - 0, wstrzym. - 0.
Komisja Statutowo-Prawna - opiniuje pozytywnie.
OPINIA NR 29
Komisja Statutowo-Prawna RMZ nie wniosła uwag.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ J. KOMOROWSKI
poddał pod głosowanie w. w. projekt uchwały.
W wyniku głosowania: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0,
Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XVIII/168/11 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady
Miasta Zgierza dotyczącego wyników kontraktacji świadczeń opieki zdrowotnej
w placówkach Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu na rok 2012.
Pkt 6
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli
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Brak odpowiedzi.
Pkt 7
Zapytania i wolne wnioski
Brak wolnych wniosków.
Pkt 8
Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad,
J. KOMOROWSKI zamknął obrady sesji.
Protokołowała
Katarzyna Kołodziejska
Biuro Rady Miasta Zgierza
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Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

