
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej  
i Rynku Pracy  

 
Nr 9/2016  w dniu 7-06-2016r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz. 17.50. 
 

 

L.p Imię i nazwisko Podpis 
1. Tadeusz Synoracki       

- Przewodniczący Komisji 

obecny 

2 Halina Sobota 
- Wiceprzewodnicząca Komisji 

obecna 

3 Iwona Tyll   
 - SEKRETARZ Komisji 

 

obecna 

 4 Krzysztof Migasiewicz       
 

obecny 

5 Jerzy Springer       
 

nieobecny 

6 Tomasz Kranc  
 

obecny 

7 Małgorzata Osuch  
 

obecna 

8 Grzegorz Owczarzak 
 

obecny 

9. Robert  Woźniak 
 

obecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
1. Jerzy Springer 

 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Rafal Spachacz – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Wągrowcu 
2. Skrętny Artur – Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego 
3. Skrzycka Krystyna – p.o. Dyrektora ds. medycznych 
4. Wentland Aleksandra – Główna księgowa 
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 1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Informacja o sytuacji w szpitalu powiatowym w zakresie wykonania planu 

rzeczowo-finansowego za 2015 rok, bieżącej działalności, planów i 

perspektyw rozwoju. 

1.3. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.4. Zakończenie posiedzenia. 

 
 
 
 

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

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

 
 

3.    SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący, który powitał wszystkich przybyłych, a 

następnie przedstawił porządek obrad. 

 
Pierwszy głos zabrał Pan Dyrektor Rafał Spachacz, który w imieniu całego 

zespołu podziękował za to wszystko co zostało zrobione w roku 2015. Omówił 

również, wstępny wynik finansowy ZOZ w Wągrowcu za 2015 rok., który ukształtował 

się na poziomie zysku w wysokości 163.509,34zł. – który stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszego Protokołu. 

Dyrektor szpitala podkreślił, że jak przejmował jednostkę było dużo skarg i 

roszczeń. Obecnie nie ma żadnych skarg ani od pacjentów jak również zewnątrz. 

Oddział ratunkowy zmienił się diametralnie przy wsparciu Pana Atrura Skrętnego 

Kierownika Działu Techniczno-Gopspodarczego zostały wprowadzone duże zmiany. 

Rekontrola SANEPIDU wypadła bez zastrzeżeń. Wraz z końcem roku poczyniono 

starania organizacyjne, kadrowe , techniczne i infrastrukturalne, które zabezpieczają 

należycie spełnienie wymagań wobec Płatnika NFZ, zgodnie ze zobowiązaniami z 

umów zawartych w latach poprzednich. Poinformował, że w roku 2015 wynegocjował 



z NFZ w Poznaniu zwrot części kosztów z nadwykonań za lata 2013-2015. Szpital 

rozpoczął spłatę kar nałożonych przez NFZ za lata poprzednie. Omawiając sytuację 

finansową szpitala za pierwsze pięć miesięcy bieżącego roku. Strata w tym okresie 

wynosi ok. 850tys. zł z czego około polowa czyli ok. 500tys zł są to nadwykonania – 

załącznik Nr 2 do niniejszego Protokołu. 

Pani Małgorzata Osuch Przewodnicząca Rady Powiatu pogratulowała sukcesu 

osiągniętego w roku 2015, który został wypracowany przez całą załogę ZOZ-u. 

Następnie Dyrektor Spachacz dodał, że NFZ wymaga od nas tylko to co wynika z 

kontraktów. Wymagania personalne są też bardzo ważne. My musimy być 

wiarygodni dla NFZ-tu aby mieć dalsze kontrakty. Musimy odbudować wiarygodność 

u płatnika. W obecnej chwili szpital w Wągrowcu stał się w każdym obszarze 

bezpieczny dla pacjenta i spełnia wszystkie warunki.  

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji rozmawiali na temat kontraktu, 

obłożenia łóżek, naboru lekarzy, rozbudowy szpitala. 

Następnie Pan Starosta Tomasz Kranc powiedział, ze w szpitalu działo się bardzo 

wiele poza nami. Obecnie za takie kierowanie szpitalem należą się podziękowania 

Panu Dyrektorowi za dobrze podjęte działania, które w dużej mierze sprawiły, że 

szpital jest bezpieczny. 

Pan Spachacz dodał, że przede wszystkim chce podziękować Pani Doktor 

Krystynie Skrzyckiej, która jest bardzo ważnym filarem w tym szpitalu. 

Radny Grzegorz Owczarzak pytał jakie nastroje panują wśród kadry lekarzy, 

pielęgniarek w kontekście finansowym? Dyr. Spachacz udzielił odpowiedzi, że nie ma 

żadnych roszczeń i ze to nie jest problem samych wynagrodzeń lecz również obsady. 

Fakt, ze ratownicy zarabiają za mało. Doktor Krystyna Skrzycka dodała, że Dyrektor 

Rafał Spachacz wprowadził dobrą atmosferę do naszego szpitala. 

 W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji rozmawiali również na temat 

rozbudowy szpitala powiatowego. Starosta Tomasz Kranc dodał, że projekt marzeń 

czyli rozbudowa szpitala do 4 pięter z lądowiskiem na dachu nie ma racji bytu, 

ponieważ jako Powiat nie możemy liczyć ani na pomoc finansową samego szpitala 

ani na pomoc samorządów gminnych. Na tym etapie Powiat zostal sam. Analizy 

finansowe zostały wykonane na 15 lat do przodu i wykazały, że powiat może 

udźwignąć inwestycje na ok. 30mln zł. Nie możemy zaniechać wykonania tego 

zadania, musimy się z nim zmierzyć i z wielka uwagą je przeanalizować. Wojewoda 

został już powiadomiony o takim przedsięwzięciu. Obecnie czekamy na jego opinię.  
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Pan Przewodniczący podziękował gościom za przybycie oraz za wyczerpująca 

dyskusję. 

 

 

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 Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku 
Pracy i dyskusję na ww. tematy. 

 
 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                                   Przewodniczący Komisji:  
               Iwona Tyll      Tadeusz Synoracki  
 

 
 
 
 


