
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej  
i Rynku Pracy  

 
Nr 9/2017  w dniu 25-05-2017r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz. 17.15 
 

 

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. --------------- 

2. --------------- 

 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Artur Skrętny - p.o. Dyrektora ds. inwestycyjno - eksploatacyjnych 
2. Aleksandra Wentlandt – Księgowa ZOZ 
3. Alicja Żabska-Szymańska - ……….. 
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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. 

 
Pierwsza głos zabrała Pani Aleksandra Wentlandt, która omówiła zmiany w 

Statucie ZOZ. Zmiany w statucie ZOZ są konieczne w związku z rozszerzeniem 
działalności leczniczej ZOZ polegającej na utworzeniu Pracowni Kardiologicznej, 
Pracowni Chirurgii Naczyniowej, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni 
Urologicznej, Poradni Wad Postawy, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni 
Psychologicznej, Poradni Nefrologicznej, Szkoły Rodzenia oraz Zespołu Rehabilitacji 
Domowej. Dodała, że poradnie te mogą zacząć swoja działalność komercyjną już na 
początku następnego roku i takie rozwiązanie jest dopuszczalne przez ustawę o 
lecznictwie. Środki finansowe z tego tytułu mogą wpływać do kasy szpitala.  

Następnie Pani Wentland omówiła sprawozdanie finansowe ZOZ-u za 2016 rok, 
które zakończyło się strata na łączną kwotę 2.450.551,63zł. Wsparcie ze strony 
organu założycielskiego było w kwocie 1.104.228,98zł. Na dzień dzisiejszy kapitał 
własny szpitala jest już minusowy. 
 Wszyscy członkowie Komisji są zaniepokojeni obecną sytuacją szpitala. W 
dalszej części posiedzenia dyskusja opiewała na temat tego jaki poszukać sposób na 
to aby szpital nie wytwarzał takiej straty w latach następnych.  
 Pan Tadeusz Synoracki podkreślił, że sprawozdanie finansowe zostało 
przyjęte pozytywnie, bo jest one zgodne z przepisami, jednak dla niego istotny jest 
fakt, że jest duża strata i czym ona jest spowodowana? Biegła rewident omawiając 
wyniki z kontroli finansowej w szpitalu poinformowała, że 1mln przeznaczono na 
podwyżki wynagrodzeń w szpitalu. Ten fakt jest bardzo istotny, ponieważ 
wielokrotnie apelowano do Dyrekcji szpitala i pracowników o samoograniczenie, ale 
jak widać nie ma to przedłożenia w rzeczywistości. 



Pan Starosta Tomasz Kranc dodał, że z ekonomicznego punktu widzenia nie 
ma sensu utrzymywanie szpitala, ale z punktu społecznego na pewno tak, bo służy 
on mieszkańcom naszego powiatu i nie tylko. Na dzień dzisiejszy stać jeszcze powiat 
na to aby pokrywać straty szpitala, ale co będzie za rok, dwa lub trzy tego nikt nie 
wie. Na dzień dzisiejszy chcemy podjąć chęć rozbudowy szpitala, aby spełniał 
wszystkie wymogi i służył w jak najszerszym stopniu naszym mieszkańcom. 
 Radny Grzegorz Owczarzak nie zgadza się z wypowiedzią Pana Starosty, 
ponieważ uważa, że nie można na jednej szali stawiać ekonomii a na drugiej szali 
społeczeństwa. Mówienie, że powiat stać na spłacanie zadłużenia szpitala nie jest 
tutaj na miejscu. Uważam, że ta strata będzie narastać w dalszym ciągu. 
Reasumując całą wypowiedź jestem za tym aby poszukać takiego rozwiązania, które 
pozwoli na to aby szpital nie zamykał roku ze stratą.  
Pan Artur Skrętny poinformował członków Komisji, że uległa awarii lampa w 
tomografie i zakup nowej to koszt ok. 120tys. 
 Pan Tadeusz Synoracki oznajmił, że będzie głosował za przyjęciem 
sprawozdania finansowego, ponieważ taki był plan, jednak następnym razem odda 
głos na nie. 
 W dalszej części posiedzenia omówiono pkt 10, który dotyczył 
………………….. G.Owczarzak nie zgadza się z tym 
5 głosó za 1 wstrzymujący się  na 6 obecnych radnych 
 
Następnie radny Robert Woźniak omówił zmiany w budżecie na rok 2017. 

 

Pozostałe materiały członkowie Komisji 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 
 
Wniosek do naszych parlamentarzystow dot. apelu 

 
 

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  
 
 
 
 
 


