
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej  
i Rynku Pracy  

 
Nr 11/2018  w dniu 21-06-2018r. 

 

 

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

 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Piotr Pałczyński 
- Przewodniczący Komisji 

nieobecny 

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. Piotr Pałczyński 

 

 

 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Przemysław Bury – Dyrektor ZOZ w Wągrowcu 
2. Barbara Linetty - Kierownik Wydziału Spraw obywatelskich i Zdrowia 
3. Michał Piechocki – Wicestarosta Powiatu 
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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 rozpoczęła Wiceprzewodnicząca Pani Halina Sobota, która powitała 

wszystkich przybyłych, a następnie przedstawiła porządek obrad. 

 
Pierwszy głos zabrał Pan Przemysław Bury Dyrektor ZOZ w Wągrowcu, który 

poinformował o bieżącej sytuacji finansowej szpitala. Dyrektor mówił też o tym, że 

obecnie studenci 6 roku pytają jakie warunki stażowe może zaoferować nasz szpital. 

Poinformował też, że w szpitalu trwają przepychanki kadrowe, tzn. że ordynatorzy nie 

dogadują się z kadrą.  W obecnej chwili wiadomo też, że szpital ma ok. 600tys. 

nadprodukcji, jednakże nie wiadomo co przyniesie ryczałt. Dyrektor mówił tez o tym, 

że do szpitala spływają miłe maile nt. obsługi w naszym szpitalu. Następnie Pan P. 

Bury omówił zmiany  statutowe, ponieważ tworzą się nowe poradnie. Dodał, że 

zmiany te zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę Społeczną Szpitala.  

W trakcie dyskusji Pan Grzegorz Owczarzak podkreślił, że widząc trudną sytuację 

naszego szpitala jesteśmy złaknieni dobrych wiadomości i czekamy na dobre 

wiadomości, ponieważ te są niepokojące. Jakie są nadzieje na dobrą receptę. 

Obecna sytuacja jest bardzo trudna i bardzo złożona. Praktyka Państwa nie jest 

sprzyjająca. Jesteśmy jednym z tych powiatów , który ma problemy.  
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Pani Halina Sobota stwierdziła, że w tym naszym szpitalu cos jest nie tak. 

Radny Robert Woźniak dodał, że nie znamy formuły, mamy mało danych, nie wiemy 

jak jest faktycznie. Pan Jerzy Springer dodał, że niepokojący jest spadek porodów 

fizjologicznych na naszym oddziale ginekologicznym. Co jest tego przyczyną czy ktoś 

próbował to zdiagnozować? Dyrektor Bury odpowiedział, ze na ten moment są 

podejmowane kroki aby zdiagnozować co trzeba zmienić na oddziale ginekologiczno-

położniczym aby to się zmieniło. Pani Małgorzata Osuch podkreśliła, że tak nie może 

być, że w naszym szpitalu nie ma dobrego klimatu pracy. Pacjenci zgłaszają brak 

empatii. Myślę, że jest to obrona wynikająca z niedojrzałości do sytuacji w jakiej 

znajduje się szpital. Wszyscy członkowie Komisji Zdrowia są bardzo zaniepokojeni 

sytuacją panującą w szpitalu. W trakcie tej burzliwej dyskusji stwierdzono też, że 

budżet Powiatu nie jest studnią artyrezyjską aby ciągle pokrywać długi szpitala.  

 Starosta Powiatu Pan Tomasz Kranc dodał, że 80% szpitali traci płynność 

finansowa w Wielkopolsce. Nasz szpital ma 600tys. nadróbek, ok. 400tys. obniżony 

jest ryczałt co razem daje nam 1mln zł. Wałczyliśmy o to aby wejść do sieci szpitali i 

udało się. Ciągle jesteśmy stawiani pod ścianę ale nie tylko przez kadrę. Urzędnicy 

NFZ-tu czy z WUW traktują nas w sposób nieprzyzwoity. Zaufajmy Dyrektorowi. 

Uważam, że mamy dobrą kadrę lekarską  w tym szpitalu.  

Członkowie Komisji podjęli stanowisko „Komisja wyraża zaniepokojenie trudną 
sytuacją szpitala, na którą składają się czynniki zewnętrzne i wewnętrzne”. 
 

Pan Grzegorz Owczarzak podkreślili, że rozbudowa szpitala jest bardzo ważna, 

ale przyszłość jest jeszcze ważniejsza. Nie wiemy co będzie np. za rok, dwa a więc 

przez te lata jesteśmy skazani pokrywać straty szpitala. Szpital jest dla ludzi i ma 

służyć mieszkańcom, ale co będzie jeśli zabraknie w nim pacjentów, bo jakość 

leczenia, obsługi pacjenta pozostawia nadal wiele do życzenia.  

Następnie Pan Michał Piechocki omówił protokół pokontrolny z dokonanej kontroli 

w ZOZ w Wągrowcu za 2017 rok. Komisja wypracowała 17 wniosków. Dyrektor 

szpitala ustosunkował się już do większości tych wniosków. 

Członkowie Komisji wszystkie materiały przygotowane na sesję 

zaopiniowali pozytywnie. 
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Protokoły Nr 7/2018 z dnia 19-04-2018r., Nr 8/2018 z dnia 17-05-2018r, Nr 
9/2018 z dnia 24-05-2018r. zostały przyjęte bez zastrzeżeń: 8 głosami. 

 

 

Wiceprzewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła 

posiedzenie Komisji. 

 

 

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

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

 
      4.3  Stanowiska. 

 
Komisja wyraża zaniepokojenie trudną sytuacją szpitala, na którą składają 
się czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. 

 
4.4  Wnioski 

 
-------------------------------------- 
 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 
 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku 
Pracy i dyskusję na ww. tematy. 

 
 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Wiceprzewodnicząca Komisji:  

                  Iwona Tyll        Halina Sobota 
 
 
 
 


