
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej  
i Rynku Pracy  

 
Nr 5/2017  w dniu 22-03-2017r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz. 17.25 
 

 

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       
 

obecny 

6 Tomasz Kranc  
 

obecny 

7 Małgorzata Osuch  
 

obecna 

8 Grzegorz Owczarzak 
 

obecny 

9. Robert  Woźniak 
 

obecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
1. ----------------------------- 

 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Artur Skrętny – p.o. Dyrektora ds. inwestycyjno - eksploatacyjnych 
2. Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu 
3. Sławomir Brodowski – Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami 
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 1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Opiniowanie materiałów na sesję. 

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 Artur Skrętny, który bardzo wnikliwie omówił koncepcje 

rozbudowy szpitala na dzień dzisiejszy, wg opracowania Firmy Edom z Wrocławia. 

Wstępny zarys to dobudowa ok. 280m2 i modernizacja obecnej powierzchni. 

Na parterze będzie SOR, podjazd do karetek i ruch dwustronny, laboratorium. 

I Pietro – blok porodówkowy + ginekologiczny (16 łóżek) 

II piętro oddział chirurgiczny (25 łóżek)  

III piętro oddział wewnętrzny (33łózka) 

IV Pietro oddział dziecięcy ( 15 łózek małych i 10 większych) Tutaj również ma 

powstać oddział noworodkowy. 

Starosta Tomasz Kranc dodał, ze słabe strony tego projektu są takie że węzły 

sanitarne mają pozostać takie jakie są teraz (3) lub będą zlokalizowane na końcu 

korytarza. Nie możemy zrobić sanitariatów w pokojach, bo w znacznym stopniu 

ograniczy to nam ilość łóżek. W nowej części można o takim rozwiązaniu pomyśleć, 

ale w starym już nie. Drugą słabą stroną będą wyciągi komunikacyjne, bo nie ma 3 

windy. Podział szpitala na 2 strefy prawo i lewo. Zobaczymy jak projektant odniesie 

się do tych zmian. Poza tym obecnie jest dużo uwag po spotkaniu z ordynatorami 

poszczególnych oddziałów. W trakcie dyskusji radny Grzegorz Owczarzak dodał, że 
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 są duże ograniczenia łóżek. Pan Artur Skrętny wyjaśnił że obecnie ma powstać 

100-120 łóżek w całym szpitalu, a wynikać to będzie z wytycznych oraz uzależnione 

będzie od kontraktów. Mają powstać dwie sale operacyjne ponieważ na jednej sali 

będzie odbywał się planowany zabieg, to druga będzie pozostawała do dyspozycji 

nagłych przypadków.  

Inni członkowie Komisji podkreślali też niedosyt w sprawie pokoi bez toalet. 

Starosta Tomasz Kranc wyjaśnił jeszcze raz, ze po pierwsze jest to ogromy problem 

metrażowy, po drugie to mamy ograniczone środki finansowe 17,5mln zł, a po trzecie 

to nie możemy sobie pozwolić na zamkniecie poszczególnych oddziałów na czas 

długotrwałych modernizacji, bo stracimy kadrę.  

W dalszej części posiedzenia Komisji głos zabrał Pan Sławomir Brodowski 

Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i 

omówił w sposób szczegółowy realizacje zadań przez ten Wydział. Wydział ten 

zatrudnia 23 osoby w tym: 4 osoby w gospodarce nieruchomościami, 19 osób 

pracuje przy zadaniach z zakresu geodezji i kartografii. Kierownik omówił zadania 

realizowane przez ten Wydział. Poinformował że na realizację przedmiotowych 

zadań Starostwo otrzymuje dotacje celowe od Wojewody, dlatego że są to zadania z 

zakresu administracji rządowej. Pan Brodowski wskazał także na zagrożenia, które 

wynikają głównie z niewystarczających środków finansowych na dotrudnienie 

dodatkowych pracowników aby w pełni realizować wszystkie zadania nałożone na 

powiatową służbę geodezyjno-kartograficzną. Omawiana informacja stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu 

 Następnie Pan Starosta poinformował o dwóch inwestycjach dot budowy 

wielofunkcyjnych boisk sportowych przy ZSP Nr 2 w Wągrowcu oraz ZSP w 

Gołańczy. Omawiane projekty stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i 3 do 

niniejszego Protokołu. 

Pozostałe materiały omówił i przedstawił również Starosta Tomasz Kranc a 

członkowie Komisji wszystkie materiały zaopiniowali pozytywnie. 

 

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zakończył 

posiedzenie Komisji. 
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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  


