
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej  
i Rynku Pracy  

 
Nr 13/2017  w dniu 12-09-2017r. 

 

 

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  
 

nieobecny 

7 Małgorzata Osuch  
 

obecna 

8 Grzegorz Owczarzak 
 

obecny 

9. Robert  Woźniak 
 

obecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
1. Tomasz Kranc 

 

 

 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Przemysław Bury – Dyrektor ZOZ Wągrowiec 
2. Michał Piechocki -  Wicestarosta Powiatu 
3. Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu 
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 1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 

2017 roku i realizacji zadań inwestycyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem szpitala powiatowego. 

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 zabrała głos Pani Danuta Królczyk i omówiła wykonanie budżetu za I 

półrocze 2017r. Strona dochodowa  za I półrocze wykonana w 50%, a wydatki w 

37%, są one zaniżone przez wydatki inwestycyjne. Wolne środki czyli nadwyżka z 

2016 roku w kwocie 3.405.194,00zł zostały rozdysponowane na zadania. Pani 

Skarbnik wyjaśniła również, że opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo 

wychowawczych są trudne do ściągnięcia. Możliwości prawne, które są dostępne i 

możliwe zostały zastosowane. Sprawa tych należności jest na bieżąco 

monitorowana.  

Następnie głos zabrał Pan Michał Piechocki, który omówił sytuację ekonomiczno-

finansową ZOZ w Wągrowcu na postawie raportu. Wicestarosta ocenił, że raport 

został przygotowany rzetelnie. Musiał być oparty o wynik finansowy, który był 

ujemny. Starta jest bardzo duża i neguje ona wszystkie wskaźniki. Rok 2019 będzie 

kluczowym. Szpital naliczy amortyzację, która będzie też kosztem. Wzrost jej 

wynikać będzie z naliczenia odpisów po planowanej inwestycji w 2018 roku, której 

koszt będzie poniesiony przez Powiat Wągrowiecki. Strata będzie przez 3 lata. 

Optymistyczne może być tylko to, że ta strata maleje.  
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Reasumując Komisja doraźna powołana w sprawie dokonania oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej ZOZ w Wągrowcu na podstawie raportu z dnia 31-05-2017r. 

oceniła negatywnie.  

Ogólna ocena negatywna wynika z :  

 osiągniętej w znacznym stopniu straty przez ZOZ za 2016r.,  

 niskiej oceny punktowej – 22pkt. na 70pkt. możliwych tj. 31% braku wyraźnej 

poprawy prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej w perspektywie kolejnych 

3 lat, 

 wprowadzania zmian w funkcjonowaniu służby zdrowia, które nie gwarantują 

stabilności ekonomiczno-finansowej. 

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu 

a Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ w Wągrowcu na podstawie 

Raportu dokonana przez Komisję doraźną Rady Powiatu Wągrowieckiego 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. 

Dyrektor ZOZ w Wągrowcu Pan Przemysław Bury podziękował za wnikliwa 

ocenę. W związku z tym, że jest to nowa rzecz prosił o zmianę zapisu w §1 

Uchwały tj. z zapisu „ podmiot tworzący ocenia negatywnie ogólna sytuację 

ekonomiczno-finansową ZOZ w Wągrowcu na podstawie Raportu z dnia 31-05-

2017r.” na zapis w formie „ Podmiot tworzący dokonał oceny negatywnej raportu z 

dnia 31-05-2017r.” 

Członkowie Komisji nie wyrazili zgody na taką zmianę i podtrzymali 

stwierdzenie, ze oceniany nie jest raport a sytuacja ekonomiczno-finansowa ZOZ 

w Wągrowcu. 

Projekt tej Uchwały „w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ 

Wągrowcu na podstawie raportu” został poddany głosowaniu: 8 głosów „za”. 

Stanowi on załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu. 

 

W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z pozostałymi materiałami 

sesyjnymi i wszystkie zaopiniowała pozytywnie. 
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Protokoły Nr 9/2017 z dnia 25-05-2017r. i Nr 10/2017 z dnia 13-06-2017r. oraz 

Nr 11/2017 z dnia 20-06-2017r. i  Nr 12/2017 z dnia 20-07-2017r. zostały przyjęte 

bez zastrzeżeń. Wszyscy obecni członkowie komisji byli za przyjęciem protokołów. 

 

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie 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  
 
 


