
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej  
i Rynku Pracy  

 
Nr 8/2018  w dniu 17-05-2018r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz. 18.00. 
 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Piotr Pałczyński 
- 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. Przemysław Bury – Dyrektor ZOZ w Wągrowcu 
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 1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Informacja o funkcjonowaniu ZOZ w Wągrowcu ze szczególnym 

uwzględnieniem zadań inwestycyjnych. 

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 Pan Piotr Pałczyński, który powitał 

wszystkich przybyłych, a następnie przedstawił porządek obrad. 

 
Pierwszy głos zabrał Pan Przemysław Bury Dyrektor ZOZ w Wągrowcu i omówił 

w pierwszej kolejności wykonanie ryczałtu za IV kw. 2017 roku. Efekt tej pracy za IV 

kw. rzutuje na I półrocze 2018 roku – 327tys.zł mniej. Z niecierpliwością czekamy co 

będzie w II półroczu 2018r. Nie wiemy czy NFZ będzie miał jakieś środki 

niewykorzystane. Wszystko zależy od tego jak inne jednostki wypracują te środki. 

Dodam, że Wielkopolska najlepiej sobie poradziła z tym nowym systemem.   

Dyrektor poinformował, ze w szpitalu obecnie trwa kontrola z ZUS-u i obejmuje 

lata 2025-2016.  

Jeżeli chodzi o inwestycje to został ustalony harmonogram wydatkowania 

środków. Prace ruszają w poniedziałek 21 maja 2018r. i będą się one odbywały 

wewnątrz budynku. 

Sprawa dot. ratowników, obecnie nie ma już zagrożenia w dniu 11 maja 2018r. 

zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrekcją szpitala a ratownikami 

medycznymi, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu. 

Pan radny Robert Wozniak podziękował Staroście za to, że mediacje z 

ratownikami przebiegły spokojnie i zakończyły się dobrze. Dyrektor Przemysław Bury 

dodał, ze udział Pana Starosty był bardzo tonizujący cala atmosferę tego protestu. 



-3- 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Pałczyński dodał, że roszczenia ratowników 

wynikały z decyzji ministerialnych i czy w szpitalu są jeszcze inne grupy, które będą 

walczyły o podwyżki? 

Dyrektor P. Bury odpowiedział, że materia jest złożona, ponieważ cześć 

ratowników nie potrafiła wyartykułować swoich roszczeń lecz zostało to im 

wytłumaczone w taki sposób, że zrozumieli. 

W dalszej części Grzegorz Owczarzak pytał kiedy ruszą prace związane z 

rozbudową szpitala i jak będzie to rzutowało na bieżąca działalność. 

Dyrektor Bury odpowiedział, że jak to będzie wyglądało w realiach trudno 

przewidzieć. Starosta dodał, ze ten remont przebiegnie dobrze bez powikłań. Jednak 

gdyby coś było nie tak to można zawiesić działalność oddziału informując o tym 

Wojewodę i uzyskując od niego zgodę. 

Radny G. Owczarzak pytał czy można negocjować z NFZ-tem nt. ryczałtu??? 

Dyrektor P. Bury odpowiedział, że nie. 

Członkowie Komisji stwierdzili, że pielęgniarki to coraz bardziej kosztowna kadra.  

Rozmawiano także nt. tomografu, czy może on być wykorzystywany komercyjnie. 

Dyrektor odpowiedział, że są przeszkody ponieważ tomograf musi być do dyspozycji 

SOR-u. 

 
Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie 

Komisji. 

 

 

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

 
      4.3  Stanowiska 

 
--------------------------------------- 
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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        Piotr Pałczyński 
 
 


