
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej  
i Rynku Pracy  

 
Nr 17/2017  w dniu 22-11-2017r. 

 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz. 18.00 
 
 

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. Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu 
2. Barbara Linetty – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
3. Przemysław Bury - Dyrektor Szpitala Powiatowego 
4. Michał Piechocki – Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego 
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 1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Analiza projektu budżetu na rok 2018 

1.3. Opiniowanie materiałów na sesję. 

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. 

Pierwszy głos zabrał Pan Przemysław Bury i omówił Program naprawczy dla ZOZ 

w Wągrowcu na lata 2017-2019, który został przygotowany w oparciu o analizę 

wyników dotychczasowej działalności ZOZ-u, diagnozę uwarunkowań wpływających 

na kondycję ekonomiczna jednostki oraz przygotowanego i zaopiniowanego uchwałą 

Rady Powiatu Wągrowieckiego „Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP 

ZOZ-u”. Program naprawczy prezentuje podstawowe założenia zmierzające do 

poprawy sytuacji finansowej placówki oraz zwiększenia efektywności jej 

funkcjonowania. Cele mikroekonomiczne wyznaczają określone w „Raporcie” 

rachunki zysków i strat w kolejnych latach. Dyrektor podkreślił, że szpital zatrudnia 

odpowiednio wykwalifikowana kadrę medyczną. W szpitalu zatrudnionych jest 311 

pracowników (zatrudnienie na pełne oraz niepełne etaty) wykonujących zawody 

medyczne (lekarze, pielęgniarki, technicy medyczni, farmaceuci oraz pozostały 

personel medyczny). W tym 137 osób zatrudnionych jest na umowy cywilno-prawne. 

W przeliczeniu na etaty zatrudnionych jest 308,95 etatów. Ponadto w szpitalu pracuje 

jeden lekarz rezydent. 

Fundamentalny wpływ na funkcjonowanie szpitali w Polsce, w tym również 

naszego szpitala, ma wdrożona przez rząd reforma systemu ochrony zdrowia, a 

przede wszystkim zmiana sposobu finansowania podmiotów leczniczych.  
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Od 1 października 2017r. szpitale, które zostały zakwalifikowane do Systemu 

Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej tzw. „Sieci szpitali” 

finansowane są na postawie ryczałtu. ZOZ w Wągrowcu zabezpiecza udzielanie 

świadczeń medycznych w oddziałach podstawowych – interna, pediatria, chirurgia, 

położnictwo-ginekologia, oddział noworodkowy, które kwalifikują jednostkę do I 

stopnia Systemu PSZŚOZ. Propozycja ryczałtu na IV kwartał 2017r. zakłada 

zwiększenie budżetu szpitalnego o 3,75% wartości dotychczasowego kontraktu wraz 

z przychodami z tytułu nadwykonań. Jednak jak będzie zobaczymy już w niedługim 

czasie. Wielkość budżetu będzie weryfikowana po każdym kwartale według stopnia 

wykonania kontraktu w poszczególnych oddziałach. Niewykonanie kontraktu będzie 

mogło skutkować obniżeniem ryczałtu w kolejnym kwartale. Stąd bazująca na 

bieżącym ryczałcie, prognoza przychodów na kolejne okresy obarczona jest 

ryzykiem. 

Dyrektor podkreślił też, że największe straty występują na OJOMIE i ZOLU.  

Program naprawczy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu. 

Komisja stwierdziła, że program jest przygotowany w sposób rzetelny.  

Następnie Pani Małgorzata Osuch przedstawiła Uchwałę przygotowaną przez 

Radę w Sosnowcu dot. apelu w sprawie poparcia służby zdrowia. 

 Następnie Starosta Tomasz Kranc omówił projekt Uchwały w sprawie 

wyrażenia woli udziału Powiatu Wągrowieckiego w partnerskim projekcie pn. 

”Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w 

społeczności lokalnej powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych i 

ich opiekunów”. Program ten ma objąć 700osób w okresie 2 lat. Głównym celem 

projektu ma być wspieranie rozwoju wysokiej jakości środowiskowych rozwiązań w 

zakresie usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, 

stanowiących alternatywę dla opieki instrumentalnej, jako sposób zapewnienia 

włączenia społecznego osób starszych (wiek poprodukcyjny), niesamodzielnych z 

terenu powiatu wągrowieckiego, zintegrowanych obszarowo i w zakresie 

infrastruktury oraz oferty opartej o wystandaryzowane formy wsparcia. 

 W dalszej części posiedzenia głos zabrała również Pani Barbara Linetty, która 

omówiła projekt Uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ w Wągrowcu za rok 

2017.  
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Zmieniła się ustawa o biegłych rewidentach i dlatego zachodzi taka potrzeba. Zarząd 

Powiatu rekomenduje firmę ze Złotowa na okres 2 lat. 

Poza tym na prośbę Starosty Pana Tomasz Kranca Komisja miała wytypować 

osoby do pracy w Komisji ds. kontroli ZOZ w Wągrowcu. Kandydatem zgłoszonym 

przez komisję zastał Przewodniczący Komisji Pan Tadeusz Synoracki, który wyraził 

zgodę. Komisja jednogłośnie poparła tę kandydaturę. 

 Następnie głos zabrała Pani Danuta Królczyk i przedstawiła zmiany w 

budżecie na rok 2017. W dalszej części Pani Skarbnik omówiła projekt budżetu na 

2018 rok, który komisja zaopiniowała pozytywnie.  

 W trakcie swojego posiedzenia Komisja omówiła i wprowadziła swoje uwagi 

do Arkusza oceny Programu naprawczego ZOZ w Wągrowcu sporządzonego przez 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego w dniu 22 listopada 2017r. a opracowanego przez 

Pana Wicestarostę Michała Piechockiego. Arkusz ten stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Protokołu. 

 

W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z pozostałymi materiałami 

sesyjnymi i wszystkie zaopiniowała pozytywnie. 

Protokoły Nr 13/2017 z dnia 12-09-2017r., Nr 14/2017 z dnia 21-09-2017r, Nr 

15/2017 z dnia 12-10-2017r. i Nr 16/2017 z dnia 17-10-2017r. zostały przyjęte 

jednogłośnie bez zastrzeżeń. 

 

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zakończył 

posiedzenie Komisji. 

 

 

4.     ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 
4.1 Zapytania 
 
-------------------------------------- 

 
 

4.2   Opinie 
 
-------------------------------------- 
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      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  


