
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej  
i Rynku Pracy  

 
Nr 15/2016  w dniu 11-10-2016r. 

 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz. 18.45 
 
 

L.p Imię i nazwisko Podpis 
1. Tadeusz Synoracki       

- Przewodniczący Komisji 

obecny 

2 Halina Sobota 
- Wiceprzewodnicząca Komisji 

nieobecna 

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. Halina Sobota 

2. Jerzy Springer 

 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Anna Januchowska – PCPR 
2. Katarzyna Dereżyńska – dyrektor PPP w Wągrowcu 
3. Beata Żołnierowicz – dyrektor DPS w Srebrnej Górze 
4. Zbigniewa Nowodworska – p.o dyrektora ZOZ w Wągrowcu 
5. Aleksandra Wentland – główna księgowa ZOZ Wągrowiec 
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 1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Przedstawienie propozycji do projektu budżetu na 2017 rok. 

1.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. 

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 rozpoczął Przewodniczący, który powitał wszystkich przybyłych, a 

następnie przedstawił porządek obrad. 

 
Pierwsza głos zabrała Pani Beata Żołnierowicz Dyrektor DPS w Srebrnej Górze, 

która omówiła działalność Domu Pomocy Społecznej, którym zarządza i 

jednocześnie przedstawiała założenia finansowe na rok 2017. Informacja powyższa 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu. 

Następnie głos zabrał Starosta Tomasz Kranc, który oznajmił, że naszym 

wspólnym założeniem finansowym na rok 2017 jest wykupienie DPS w Srebrnej 

Górze na własność oraz modernizacja Szpitala Powiatowego, ponieważ oba te 

przedsięwzięcia  dot. naszego społeczeństwa. 

Pani Zbigniewa Nowodworska p.o dyrektora ZOZ w Wągrowcu poinformowała, że 

w dniu 10.10.2016r. została zakupiona karetka rok prod. 2007 z pełnym 

wyposażeniem za 45.000,00zł w Kielcach. Została ona sprawdzona w stacji 

diagnostycznej i jej stan techniczny jest dobry. Jednakże również w dniu 10.10.2016r. 

kolejna karetka uległa wypadkowi w wyniku zderzenia z zwierzyną leśną. Kolejną 

rzeczą, która omówiła Pani Nowodworska jest sytuacja finansowa szpitala, która 

obecnie jest zła i sięga kwoty 210mln. Redakcja zapytuje o zarobki lekarzy i ilość  
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przepracowanych godzin. Przeciętnie jest to 60,00zł za jedną godzinę. Lekarze są 

zatrudnieni na podstawie kontraktów. Najgorsza sytuacja była na SOR-e i oddziale 

ratunkowym, gdzie latem był deficyt zatrudniania lekarzy i wtedy dr Bochyński zbliżał 

się do przepracowania 400 godzin. Najtrudniejszy w utrzymaniu jest oddział 

chirurgiczny. Pediatria ma jednak podwyższony wskaźnik, co wytwarza nam 

nadróbki. Bardzo dużo urodzeń było na ginekologii. W/w nie chce się wypowiadać o 

działaniach poprzedników. Pewne jest jedno, że kontrakt nie płaci nam za wykonane 

usługi. W czasie dyskusji padło jeszcze wiele pytań do Pani Nowodworskiej, która 

odpowiedziała na każde z nich. Starosta dodał, że musimy zaczekać i zobaczyć co 

przyniesie nam styczeń 2017, jakie zmiany w Ustawach? Jeżeli chodzi o szpital to na 

chwilę obecną nadal nie mamy wypracowanej dobrej domeny w szpitalu, ponieważ 

nadal generuje on nam straty. Tyle lat i nie jest to wypracowane. Dziś trudno o tym 

mówić, ale chyba lepiej zapłacić stratę niż karę. Przewodniczący dodał, że musimy 

poważnie zastanowić się nad wypracowaniem dobrej koncepcji dla szpitala. Pan 

radny Grzegorz Owczarzak określił, że „zdrowie jest bezcenne” lecz nie stać nas aby 

spłacać takie straty wygenerowane przez szpital. Wielką szkoda jest, że nie mamy 

takiego instrumentu, który pozwoliłby nam zatrzymać ten niekorzystny proces. W 

dalszej części dyskusji rozmawiano na temat kontraktów, które są na dzień dzisiejszy 

niepokojące. Na koniec Pani Z. Nowodworska p.o. dyrektora szpitala dodała, że widzi 

obszary, w których można poszukać oszczędności, ale potrzeba na to czasu. 

Kolejną osobą, która zabrała głos i omówiła działania Poradni Pedagogiczno-

Psychologicznej w Wągrowcu była Pani Dyrektor Katarzyna Dereżyńska. W PPP 

pracuje tylko 12 osób, a zadań ciągle przybywa. Pani Dyrektor dodała, że jednostka 

jest otwarta na nowe zadania. Wiemy jak jest nasza misja, ale warunki są 

nieprzewidywalne. Sprawozdanie to stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 

Protokołu. 

Następnie głos zabrała Pani Anna Januchowska z PCPR Wągrowiec i 

przedstawiła propozycje do projektu budżetu na rok 2017, który stanowi załącznik 

Nr 3 do niniejszego Protokołu. Pani Januchowska dodała, że obecnie istnieje 

potrzeba stworzenia archiwum zakładowego, ponieważ dokumentacji jest coraz 

więcej.  
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Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie. Podziękował za 

zaangażowanie, które pracownicy poszczególnych jednostek wkładają w 

wykonywaną pracę i zakończył posiedzenie Komisji. 

 

 

 

 

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  

 
 
 


