Uchwala Nr 41 I /lX/2021
Zarzqd Powiatu Nowotarskiego
zdnia 14 wrzeSnia 2021 roku

ZARZAD POW IATU
W

NO\'YM TARGU

l4
ul. Boleslawa WstYdliwego
34-400 NowY Targ

w sprawie: przyznania nagrody rocmej dla Pana Marka Wierzby, Dyrektora Podhalafiskiego
Szpitala Specjalistycmego im. Jana Pawla II w Nowym Targu

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu os6b kieruj4cych
g
nieki6rymi podmiotami prawnymi ( t. j. Dz. U . 2Ol9 .2136 z p6im. zm) oraz 3 i $ 'l Uchu'al1'
powiatu
Nowotarskiego z dnia 9 pr2dziemika 200 I roku u sprau ie
Nr zqilXljoO t Zarz*du
szczeg6lowl.ch zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kieruj4cl'm samodzielnymi
pubtiJznymi zakladami opieki zirowotnej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
Zarz4d Powiatu Nowotarskiego uchwala co nastgpuje:

$l
im' Jana
Na podstawie wniosku Rady Spolecmej Podhalaiskiego Szpitala Specjalistycznego
nagrodE rocznq za rok
Pawla II w Nowym Targu z dnia'08 *t.sniu 2021 roku przymaje sig
oiro,o"y 2020 w wysokolsci 34 000 zlotych ( slownie: trzydzieSci caery tysi4ce zlotych ).

l.

w ust' 1 stanowi zal4cznik
2. Uchwala Rady Spolecznej wraz z wnioskiem, o kt6rym mowa
do niniejszej uchwatY.

$2

W1'konanie uchwaly zleca si9 Staro$cie Nowotarskiemu'

s3
Llchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia'
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Uchwala Nr 4/2021
Rady Spolecmej Podhalanskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla II w Nowym Targu
z dnia I wrzeinia 2021

o przyznanie nagrody rocznej dla Pana Marka Wierzby, Dyrektora
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla II w Nowym Targu.

w sprawie: wniosku

Na podstawie art. l0 ust. 6 ustawy z drtra 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu os6b kieruj4cych
niekt6rymi podmiotami prawnymi (t. j. Dz. U.2019.2136 zpoin. zm.), $ 3 i $ 4 ust. 1 Uchwaly Nr
247 /X/2001 Zs|rz4d]u Powiatu Nowotarskiego z dnia 9 paidziemika 2001 roku w sprawie
szczeg6lowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocmej osobom kieruj4cym samodzielnymi
publicmymi zakladami opieki zdrowotnej oraz wzoru wniosku o prrynranie nagrody rocznej Rada
Spoleczna uchwala. co nastgpuje:

$r
Wnioskuje o przymanie nagrody rocmej dla Pana Marka Wierzby - Dyrektora Podhalanskiego
Szpitala Spicjalistycmego im. Jana Pawla II w Nowym Targu w wysokoSci 200%o ptzeciglnego
wynagrodienia miesigcznego w roku poprzedzaj4cym przymanie nagrody t.j. 34 000 zl.( slownie
trzy&ieSci cztery tysi4ce zlotych)
I.

2. Wniosek

o przyntarie nagrody rocznej stanowi zal4cznik do niniejszej uchwaty'

$2
Zobowi4zuje sig Przewodnicz4cego Rady Spolecznej Podhalanskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana'Pawla iI w Nowym Targu do przekazania uchwaly zarz4douti Powiatu Nowotarskiego.

$3
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.

rliTlm$ff;,,,

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ
Nowy Targ, dnia 8 wrze6nia 2021r
(miejscowosd / data)

Rada Spolecma

Podhalanskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawla Il w Nowym Targu
ul. Szpitalna l4
(nazwa i siedziba podmiotu wnioskuj4cego)
Zarzqd Powiatu Nowotarskiego
(adresat wniosku)

l.

Imig (imiona) i nazwisko uprawnionego: Marek Wierzba
2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego w'ratz z zakresem petnionych
obowiqzk6w: Dyrektor Podhalafskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla
II w Nowym Targu.
3. Data rozpoczgcia pracy w podmiocie: I lipca 2010 roku
4. Data powierzenia zajmowanego stanowiska I lipca 2010 roku
5. Wysoko5d przeciQtnego wyna$odzenia uprawnionego za okres wnioskowany:
17.000 zl.
6. Proponowana wysokoSi nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokosci: 34 000
( slownie: trzydzie6ci cztery tysi4ce zlotych)
Przeslanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem
- zbilansowanie dzialalno5ci bie2qcej zakladu,
- kreowanie pozytywnego wizerunku zakladu,
- efektyvne wdraianie zmian organizacyjnych sluiqcych poprawie jakoSci
Swiadczonych uslug i dostgpnoSci do uslug medycznych'
- zrealizowanie planu finansowego jednostki,
- uzyskanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
- wirowadzanie zmian organizacyjnych celem umoiliwienia funkcjonowania zakladu na
czas

COVD

7.

- 19,

Opis *plywu wyplaty nagrody rocznej na s1'tuacjq finansow4 podmiotu
nie ma istotnego wplywu na sytuacjg finansowq zakladu'

Zal4cznikido wniosku: (zgodnie z $ 5 ust. 1 pkt 13 uchwaly m 2471X12001 Zarzqdrt
Powiatu Nowotarskiego z dnia 9 pt2dziemika 2001 roku)
sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy 2020- w posiadaniu organu
uprawnionego do wnioskowania o nagrodq
2. dokument zatwietdzaj4cy sprawozdanie finansowe podmioru za rok 2020
w posiadaniu organu uprawnionego do wnioskowania o nagrodq roku w
Uchwala Nr 278 lXXXlIl2Ozl Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 czerwca 202 1
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podhalanskiego Szpitala Specjali stycznego
im. Jana Pawla II w Nowym Targu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 3l grudnia 2020 roku

8.

L

-

( podpis wnioskodawc6w

PRZEW
RadY

lorgu

PSrS im.Jono

a ber

Nr 411/IX/2021 Zamqdt Powiatu Nowotarskiego z dnia 14
wrze5nia 2021 roku dotycz4cej przyznania nagrody dla Dyrektora Podhalafskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla Il w Nowym Targu za rok obrotowy 2020
Uzasadnienie do Uchwaly

przez Zarzqd Powiatu Nowotarskiego.
uzasadnieniern do przymania nagrody rocznej za rok obrotowy 2020, o kt6rq wnioskowala
Rada Spoleczna Podhalanskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla II w Nowym
Targu ( Uchwala nr 412021 z dnia 8 wrzeSnia 2021 roku) jest:
l.zbilansowanie dzialalno6ci biez4cej zakladu.
2.Uzyskanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podhalanskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawla II w Nowym Targu za okres 01.01 2020r.
3

-

31.12.2020r.

.Zrealizowanie planu finansowe go zakladt za 2020 rok.

4.Kreowanie pozlt)'lvnego wizerunku zakladu poprzez efektywne wdraiznie zmian
organizacyjnych stui4cych poprawie jakosci Swiadczonych ustug i dostgpnoSci do ustug
medycznych.
5. Wprowadzanie zmian organizacyjnych celem umozliwienia funkcjonowania zakladu na
czas

COVID

19.

Powyisze realizowane bylo poprrez:

- Kontynuacjg umowy projektu, pn: Profilaktyka i rehabilitacja os6b z dysfunkcjami

narz4du

ruchu utrudniaj4cymi wykonrvanie pracy zawodowej zamieszkalych na terenie powiatu
nowotarskiego przez Podhalaiski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu". Uczestnicy
projektu z grupy docelowej skorzystaj4 z porad lekarskich, fizjoterapeutycznych,
usprawniania pod nadzorem zespolu rehabilitacyj nego oruz z dzialan edukacyjnych i
prozdrowotnych. Grupg docelow4 stanowiq osoby w wieku akty'rvno6ci zawodowej
zamieszkale na terenie powiatu nowotarskiego.

- Kontynuacjg umowy projektu pn: ,, Popularyzacja badan kolonoskopowych i podniesienie
powiatu
dwiadomosci w zakresie profilaktyki raka jelita grubego, wsr6d mieszkanc6w
II w
nowotarskiego i tatrzafskiego przez Podhalariski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla
Nowym Targu - ETAP II".
- Podhalanski Szpital Specjalistyczny jako jeden z nielicznych szpitali w Polsce realizuje tak
istotny, z punktu widzenia zdrowia psychicznego pacjent6w projekt dofinansowany w kwocie
li mlt zl z funduszy europejskich. Projekt dzialania Srodowiskowego Centrum Zdrowia
Psychicznego zaklada rewolucjg je6li chodzi o podejscie leczenia w tej czQsci medycyny.
w
Bowiem celem centrum bgdzie leczenie os6b potrzebuj4cych wsparcia psychologicznego
srodowisku, w kt6rym funkcjonuj4 na co dzieri, bez potrzeby umieszczania ich na oddzialach

psychiatrycznych. Dzigki temu potrzebujqcy uzyskujq pomoc lekarskq i terapeutyczn4, nie
tracqc wsparcia osob bliskich i l4cmoSci ze swoim Srodowiskiem. Zdaniem specjalist6w,
szybka diagnoza i natychmiastowe podjgcie leczenia s4 prostsze i tarisze ni2 hospitalizacj4 a

tak2e zapewnia pacjentowi Wzszy komfort leczenia. Na kompleksow4 pomoc
Srodowiskowego Centrum Zdrotia Psychicznego bqdq mogty liczy6 osoby po przebltym
kryzysie psychicznym. Srodowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego bgdzie wlposazone w
zespol6w mobilnych, kt6re bgdq dojezdizly do potrzebuj4cych. Waznq czg6ciq
dzialalnoSci Centrum bgd4 warsztaty
szkolenia kierowane do uczni6w ze szkcy'
podstawowych oraz szk6l Srednich ich rodzic6w, lekarzy rodzinnych, a takze ksigzy,
policjant6w, pracownik6w strazy miejskiej, s9dzi6w, pracownik6w sfu2b spolecznych oraz
rodzin.

l5

i

i

-

Podjgcie dzialan maj4cych na celu otrzymanie Srodk6w finansowych od Urzgdu
Marszalkowskiego Wojew6dawa Malopolski ego - Tarcza Antykryzysowa
- pakiet
Medyczny I - na zakup sprzgtu medycmego oraz ambulans6w. otrzymana kwota dotacji :
2 445 305,93 zl

-

Podigcie dzialan mai4cych na celu otrzymanie srodk6w finansowych od Urzgdu
Marszalkowskiego wojew6dawa Malopolskiego - Tarcza Antykryzysowa
- pakiet
Medyczny II - na zakup sprzgtu medycznego. Otrzymana kwota dotacji: 2135 353,74 zl
- Podigcie dzialan majqcych na celu ofi-zymanie z Tarczy Antykryzysowej pakiet Spoleczny
Dom , na zakup sprzgtu medycznego i Srodk6w ochrony osobistej. otrzymana kwota dotacji:

il5

-

153,05

Realizacja Projektu,, Zapewnienie bezpieczeristwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeristwa

personelowi zaklad6w opiekunczoJeczniczych, dom6w pomocy spolecmej, zaklad6w
pielggnacyjno-opiekuriczych i hospicj6w na czas COVID-I9', 301 262,96 zl
-

-

Pozyskanie Srodk6w
medycznego.

z

Funduszu Sprawiedliwosci

-

-

495 000,00

Pozyskanie Srodk6w od wojewody Malopolskiego - 52 g90,00
tlenowej.

zl

zl na zakup

sprzgtu

na rozbudowg instalacji

-

Pozyskanie srodk6w z Powiatu Nowotarskiego -350 000,00 zl na zakup aparatury i sprzgtu
dla Pracownik6w Badan Genetycznych)
- Pozyskanie darowizn Srodk6w pienigznych- 186 225,00 zl

-

Pozyskanie Darowizn Sprzgtu oraz 6rodk6w ochrony osobistej i inne - 1 400 661,02 zl

- Na podstawie umowy o partnerstwie z wojew6dztwem Malopolskim kontynuacja realizacji
projektu pod nazwq: ,,Malopolski system Informacji Medycznej", usfugi w ochronie zdrowia
Regionalnego Programu operacyjnego wojew6dawa Malopolskiego na lata 2014
2020.
Jest to regionalny system informacji medycznej, slu2qcy zapewnieniu elektronicznej wymiany
danych medycznych. cetem programu jest zwigkszenie dostgpnosci i poprawajakodci e-uslug

-

Swiadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozw6j wsp6lnej platformy
na poziomie regionalnym, umozliwiajqcej przetwarzanie i przesylanie danych medycmych
pomigdzy jednostkami medycznymi w regionie.

