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Posiedzenie rozpoczęto o godz.  17.00  zakończono o godz.18.05 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Wiesław Ewertowski 
- Przewodniczący Komisji 

obecny 

2 Andrzej Wieczorek 
- Wiceprzewodniczący Komisji 

obecny 

3 Iwona Tyll 
 - SEKRETARZ Komisji 

 

obecna 

4 Łukasz Wachowiak nieobecny 

5 Michał Piechocki obecny 

6 Jerzy Springer obecny 

7 Irena Szewczykowska obecna 

8 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 
 
 
 
 
 

Nieobecni członkowie Komisji: 
 

1. Łukasz Wachowiak 

 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Beata Jessa - kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego 

2. Przemysław Bury – Dyrektor ZOZ w Wągrowcu 

3. Przemysław Fredrych  
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Realizacja planu finansowego ZOO-u oraz stan zaawansowania inwestycji 

rozbudowy szpitala. 

1.3. Raport o stanie powiatu. 

1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.5. Zakończenie posiedzenia. 

 
 

2.   OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ   
       KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW. 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.   SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Posiedzenie Komisji  rozpoczął Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski, który 

powitał wszystkich obecnych członków i gości.  

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został 

przyjęty przez Komisję. 

 

Pierwszy głos zabrał Pan Przemysław Fredrych i w pierwszych słowach 

poinformował, ze termin oddania inwestycji rozbudowy szpitala na koniec czerwca 

2022 roku jest terminem nierealnym. Dajemy czas generalnemu wykonawcy aby 

inwestycję wykonał dobrze i poprawnie. Dodał, że prace na rozdzielni spowolniły też 

inne prace. Wykonawca generalny został zobligowany do dostarczenia oświadczeń od 

podwykonawców, ponieważ wystąpiły tutaj pewne trudności i nieścisłości. 

Podwykonawcy zaczęli zgłaszać nam, że nie otrzymują płatności od wykonawcy 

generalnego. Wiemy też, że na inwestycji wystąpiły problemy kadrowe, ponieważ 

pracownicy byli również z zagranicy. Napisano pismo do wykonawcy generalnego, ze 

stan robót jest zły w odpowiedzi otrzymaliśmy informacje, że przyczyną tych opóźnień 

jest wojna na Ukrainie, co powoduje brak kadry. W zarzutach generalny wykonawca 

stawia zarzut, że zbyt późno jako szpital udostępniliśmy mu piętro do prac (czego 



powodem był Covid-19). W istocie ze strony szpitala to nie powinno być przyczyną 

ponieważ na 5 kondygnacji szpital nie oddał jednej na czas.  

Jeżeli chodzi o koszty dodatkowe w tej inwestycji to będzie potrzebny jeszcze 1mln 

zł do zakończenia całkowitego inwestycji. Dyrektor szpitala Przemysław Bury wyjaśnił, 

ze szpital nie posiada zdolności kredytowych. Bank prowadzący rachunek bieżący 

szpitala również odmówił przyznania kredytu. Ujemne kapitały powodują brak 

zdolności kredytowych a są one jednym z kryteriów oceny przez Bank. Dyrektor dodał, 

ze mając jeszcze ten milion  wtedy inwestycja zostałaby zakończona w całości. 

Łącznie z pracami dodatkowymi.  

Członkowie Komisji pytali co z terminem oddania tej inwestycji? Jaki to może być 

termin jeśli nie koniec czerwca 2022 roku? W odpowiedzi udzielono 3-4 tygodniowego 

opóźnienia, ale czy to będzie ostateczne opóźnienie? Gdyby wykonawca generalny 

wytoczył proces to ma zaplecze po swojej stronie, że nie dostał  na czas pietra i 

dodatkowo zmagał się z wadami projektowo –elektrycznymi.   

W obecnej chwili na budowie widać postęp prac, ponieważ jest 30 pracowników, a 

nie tak jak wcześniej. Można określić iż wystąpił miesięczny przestój. Kolejnym 

mankamentem jest to, ze szpital nie posiada swojej trafostacji. Ta z której korzystamy 

na ul. Kościuszki może nie wytrzymać obciążenia ze strony szpitala. Obecnie 

uruchomiono agregat na 20% wydajności. W starej części szpitala są jeszcze okna 

otwierane, które pozwalają na wentylację, jednak w nowej części są okna stałe (nie 

otwierane). Koszt takiej trafostacji to około 400 tys zł, na co w obecnej chwili nie stać 

szpitala. Jednak urządzenia, które są na wyposażeniu szpitala np. tomograf, rtg, 

wentylatory czy sprzęt do operacji potrzebują wysokiego zabezpieczenia. Na bieżąco 

wychodzi dużo nowych rzeczy, które wypływają stopniowo realizując tę inwestycję. 

 Pan Dyrektor Przemysław Bury poinformował jeszcze, że zależy szpitalowi aby 

przyjąć jak najwięcej pacjentów, ponieważ trzeba wykonać ryczałt. Zabezpieczenie 

kadrowe szpitala jest zapewnione na poziomie optymalnym, a na niektórych obszarach 

minimalnym. Największy problem jest z zabezpieczeniem anestezjologa. Gdyby 

doszło do uruchomienia oddziału położniczo-noworodkowego, to taki anestezjolog jest 

potrzebny całą dobę. Potrzebni są lekarze ginekolodzy-położnicy. Najważniejszą 

rzeczą przywrócenia tego oddziału jest jednak utrzymanie poziomu porodów. Oddział 

ten decyzja Wojewody jest zawieszony do 19-09-2022r. Pracuje oddział 

ginekologiczno-położniczy, który wykonuje szereg zabiegów (nawet w soboty i 

niedziele) mamy tam 6 łóżek. Na ZOL-u jest 38 miejsc – wszystkie są zajęte, 20% 



pacjentów jest spoza naszego Powiatu. Czas minimalny pobytu pacjenta na tym 

oddziale to 3 miesiące a maksymalny to 6 miesięcy i dłużej. Są tez takie osoby, które 

wpłacają po 300-500zł miesięcznie na konto szpitala za taki pobyt swoich krewnych. 

Jeżeli chodzi o Plan finansowy za 2021 rok to bilans jest dodatni, ponieważ 

największy wpływ na to miał Covid-19. Wg zarządzenia Wojewody w naszym szpitalu 

było 70 łóżek dla pacjentów covidowych, jednak zajętych 56. ZOZ w Wągrowcu 

osiągnął za 2021 rok zysk w wysokości 705.885,99 zł. Z uwagi na przyrost środków z 

NFZ, jak również brak przekroczeń budżetu w obrębie kosztów, udało się zmniejszyć 

planowana stratę netto o 165%. Natomiast strata na sprzedaży wyniosła nie cale 15% 

straty planowanej. W roku 2021 nie nastąpiło przekroczenie planu finansowego w 

zakresie kosztów ogółem. Analiza wskaźnikowa. Zgodnie z procedowaną obecnie 

ustawą o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Zespół Opieki 

Zdrowotnej osiąga za 2021 rok następujące wartości wskaźników ekonomiczno-

finansowych, na podstawie, których szpital byłby zaliczony do kategorii B. Wskaźnik 

rentowności działalności operacyjnej 1,84%. Wskaźnik płynności szybkiej 0,44%. 

Wskaźnik zobowiązań wymagalnych do przychodów ogółem 2,07%. Wskaźnik 

zobowiązań ogółem do przychodów ogółem 16,19%. Na pozytywne kształtowanie się 

wskaźników wpływ ma dodatni wynik finansowy oraz wielkość zadłużenia, a w 

szczególności wartość zobowiązań wymagalnych. ZOZ w Wągrowcu powinien zatem 

dążyć do dalszej redukcji zadłużenia wymagalnego przy udziale zewnętrznych źródeł 

finansowania w formie dostępnych środków obrotowych. Sprawozdanie finansowe 

ZOZ w Wągrowcu za rok 2021 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu. 

 

Dyrektor szpitala przedstawił również Komisji Sprawozdanie niezależnego 

biegłego rewidenta z badania, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. Z tego sprawozdania wynika, że sprawozdanie finansowe przedstawia 

rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej szpitala na dzień 31-12-2021r. 

oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 

w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29-09-1994r. 

o rachunkowości. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi szpital 

przepisami prawa oraz Statutem szpitala. Zostało sporządzone na podstawie 

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 

Ustawy o rachunkowości. 



W trakcie dyskusji poruszono również kwestie podwyżek w szpitalu dla kadry białej 

i szarej. Rozmawiano również na temat lądowiska w szpitalu. Dyrektor dodał, że w 

kraju funkcjonują 44 szpitale bez lądowiska.  

 

 Następnie głos zabrała Pani Beata Jessa i przedstawiła Raport o stanie 

Powiatu, który znajduje się do wglądu w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym. 

Obejmuje on 234 strony. 

Realizacja najważniejszych programów i strategii przez Starostwo Powiatowe w 

Wągrowcu dotyczyła: 

➢ Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu 

Szpitala ZOZ w Wągrowcu 

➢ Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu 

➢ - Poznańska Kolej Metropolitarna 

➢ - Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego 

➢ - „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Wągrowcu - zintegrowana 

pomoc medyczna, społeczna i zawodowa, dla mieszkańców powiatu 

wągrowieckiego” nr RPWP.07.02.02-30-0153/19 

➢ - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w 

Wągrowcu 

➢ - Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 
390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec 

➢ - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 

➢ - Przebudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P) 

➢ - Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ulicy Rakojedzkiej 

do mostu na rzece Mała Wełna 

➢ - Powiatowy program ochrony środowiska 

➢ - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

➢ - Program profilaktyki HPV 

➢ - Promocja zdrowia 

➢ - Pomoc prawna 

 

 

 



 

Na zakończenie Komisja zaopiniowała: 

➢ Protokół Nr 6/2022 z 11-04-2022r. pozytywnie – (7 głosów za). 

➢ Protokół Nr 7/2022 z 25-04-2022r. pozytywnie – (7 głosów za). 

➢ Protokół Nr 8/2022 z 16-05-2022r. pozytywnie – (7 głosów za). 

➢ Protokół Nr 9/2022 z 23-05-2022r. pozytywnie – (7 głosów za). 

 

 

4.     ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 
 
4.1 Zapytania 
-------------------------------------- 

 
4.2   Opinie 
-------------------------------------- 

 
 
     4.3  Stanowiska. 

 
-------------------------------------------- 
 

4.4  Wnioski 
 

-------------------------------------------- 
 
 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 

 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i 

Strategii Rozwoju Powiatu i dyskusję na ww. tematy. 

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodniczący Komisji:  

                   Iwona Tyll           Wiesław Ewertowski 
 

 

 

 


