
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 5 marca 2018 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad UMiG Nowa Dęba. W posiedzeniu udział wzięli 
członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Krzysztof Sałek, który powitał wszystkich 
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Spotkanie z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w sprawie bieżącego funkcjonowania oraz projektu rozbudowy Szpitala 
Powiatowego w Nowej Dębie. 

3. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 2. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek powitał Dyrektora SPZZOZ w Nowej Dębie oraz wszystkich 
uczestniczących w posiedzeniu, po czym oddał głos dyrektor Marcie Piskór, która przedstawiła 
sprawę bieżącego funkcjonowania oraz projektu rozbudowy Szpitala Powiatowego w Nowej 
Dębie. Na wstępie poinformowała, że na potrzeby szpitala celem poprawy jakości diagnostyki 
zakupiony został nowy aparat RTG z przenośnym detektorem cyfrowym. Zakup nowego aparatu 
był możliwy dzięki środkom własnym Szpitala oraz dofinansowaniu na ogólną kwotę 320 tys. zł, 
jakie otrzymał Szpital od samorządów gmin: Nowa Dęba w wysokości 120 tys. zł, Baranów 
Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Majdan Królewski oraz sponsorów. Dyrektor dodała, że jest to 
najnowocześniejszy cyfrowy sprzęt RTG, posiada wiele funkcji między innymi: obrotu o 
dowolny kąt, powiększanie i odbicie obrazu, regulacja jasności i kontrastu, regulacja ostrości i 
dynamikę, ma wielopoziomowy dostęp dla zaawansowanych opcji oraz oprogramowanie 
pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym. 
Dalej poinformowała, że aktualnie Szpital posiada 7 oddziałów o łącznej sumie 289 łóżek oraz 
36 łóżek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i 15 dla noworodków. Ponadto oferuje 
ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w 20 poradniach, posiada Oddział Pomocy Doraźnej oraz 
Dział Diagnostyczny z 14 pracowniami. Ogółem zatrudnionych jest 396 osób na etatach i 
kontraktach. Dyrektor poinformowała na temat kondycji finansowej Zespołu i dodała, że Szpital 
posiada płynność finansową. W chwili obecnej trwają przygotowania do akredytacji. Jednym z 
głównych problemów stanowi brak lekarzy specjalistów w dziedzinach pediatrii i interny. 
Dyrektor poinformowała, że Szpital został zakwalifikowany do pilotażowego programu leczenia 
psychiatrycznego w ramach którego, ma powstać Centrum Psychiatrii, gdzie leczeni będą 
pacjenci z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega. 
Poinformowała o planach powiększenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, jednakże problemem 
jest brak lekarzy internistów. Dalej dyrektor M. Piskór powiedziała, że rozbudowa, nowe 
oddziały, poradnie i wyposażenie w nowoczesny sprzęt, to główne zadania, jakie stawiają przed 
sobą władze Powiatu Tarnobrzeskiego w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie. Kładziony jest 
nacisk na rozwój tych specjalizacji, które nie są dostępne w ościennych szpitalach, jak 
psychiatria. Prowadzone są działania w kierunku umożliwienia szerokiego dostępu do 
specjalistycznych poradni jak ginekologia, kardiologia, chirurgia, reumatologia, diabetologia. 
Wiele schorzeń znajduje się już w wykazie schorzeń cywilizacyjnych, dlatego Szpital poszerza 
swoją ofertę leczniczą, czego przykładem jest nowa, działająca od pierwszego stycznia 2018 
roku Poradnia Urologiczna, do której już pacjenci mogą się zgłaszać. 
Kontynuując Dyrektor powiedziała, że 2018 rok, to czas szczególny dla Szpitala Powiatowego. 
Za prawie 8 milionów złotych do budynku nr 1 Szpitala zostanie dobudowany Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020.  
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Projekt pozwoli zwiększyć dostępność i jakość usług zdrowotnych w regionie. Obecnie szpital 
nie posiada takiego oddziału i OAiIT ma obsługiwać pacjentów oddziałów szpitalnych 
w SPZZOZ. Projektowany oddział zawiera 5-6 stanowiskową salę intensywnej terapii ze 
stanowiskiem nadzoru pielęgniarskiego, połączoną z pomieszczeniem przygotowania leków, 
łazienką, magazynami. Oddział posiadać będzie własny gabinet zabiegowy oraz gabinet 
ordynatora, gabinet pielęgniarki oddziałowej, pokój lekarzy, pokój lekarza dyżurnego, zaplecze 
socjalne, magazyny, kuchenkę oddziałową wraz z niezbędną infrastrukturą.  
Następnie Przewodniczący Krzysztof Sałek otworzył dyskusję, podczas której radni zwrócili się 
do dyrektora SPZZOZ z szeregiem pytań; 
Marzena Chmielowiec zapytała ilu pacjentów spoza naszego miasta i gminy obsługuje Szpital? 
Dyrektor odpowiedziała, że nie posiada takich danych. Na dzień dzisiejszy z pomocy Szpitala 
korzystają mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego, jak też ościennych powiatów. 
W związku z zapytaniem o możliwość uzyskania wsparcia placówki z MON dyrektor 
odpowiedziała, że liczy, iż bliskość Poligonu w Nowej Dębie, któremu Szpital zabezpiecza 
opiekę medyczną zaowocuje współpracą w szerszym zakresie. 
Burmistrz W. Ordon zapytał jak realizuje się kontrakt z NFZ. 
Po analizie według liczby pacjentów na poszczególnych oddziałach dyrektor powiedziała, że 
najbardziej kosztowne są chirurgia i ginekologia. Powiedziała, że siłą placówki jest psychiatria i 
ZOL czyli oddziały długoterminowe wraz z rehabilitacją. 
Burmistrz powiedział też, że niejednokrotnie odbiera negatywne sygnały od społeczeństwa 
dotyczące oddziału wewnętrznego i zwrócił się o ocenę przyczyny tych opinii. 
Dyrektor M. Piskór odnosząc się  do tych uwag powiedziała, że są jej znane. Od pewnego czasu 
przygląda się sytuacji panującej na tym oddziale i wśród przyczyn mogących mieć wpływ na ten 
stan wymieniła różnorodność chorób, brak lekarzy specjalistów, obserwowany jest średni 
personel medyczny, wśród którego dopatruje się tzw. wypalenia zawodowego. Rozpatrywane są 
wersje zmiany zarządzania oddziałem.  
Zbigniew Karkut zapytał o koncepcję rozwoju oddziału rehabilitacji. 
Dyrektor odpowiedziała, że ten oddział cieszy się bardzo dobrą opinią wśród pacjentów. 
Rozważana jest koncepcja przeniesienia oddziału do budynku przy ulicy Kościuszki, a w jego 
miejsce powiększenia ZOL-u.  
Krzysztof Sałek zwrócił uwagę na problem opieki chirurgicznej/ortopedycznej dla dzieci. 
Roman Puzio  dodał, że brakuje specjalistów endokrynologów. 
Stanisław Skimina zapytał,co wg oceny dyrektora przyciąga lekarzy do nowodębskiego Szpitala. 
Dyrektor ponownie zwróciła uwagę na brak specjalistów. Powiedziała, że lekarze rezydenci 
wybierają szpitale kliniczne, gdzie mogą zdobywać doświadczenie i pogłębiać zdobytą wiedzę. 
Nasz Szpital niejednokrotnie nie może spełnić oczekiwań finansowych lekarzy, stąd problemy z 
pozyskiwaniem specjalistów. 
Tomasz Dziemianko w nawiązaniu do koncepcji rozbudowy szpitala powiedział, że Klub 
radnych PIS wychodzi z pomysłami mającymi na celu wsparcie placówki, między innymi 
poprzez preferencje podatkowe.  
Dyrektor powiedziała, że po zakończeniu realizacji tego projektu każde wsparcie, a szczególnie 
skierowane na wyposażenie oddziału będzie ważne. 
Po zakończeniu dyskusji, przewodniczący Krzysztof Sałek podziękował Dyrektorowi Marcie 
Piskór za udział w spotkaniu i przybliżenie sytuacji szpitala działającego na terenie naszej 
gminy. 
Ad. 3. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
     PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Krzysztof Sałek     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


