
 

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy 

 

Nr 4/2019  w dniu 14-03-2019r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.17.20 
 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Iwona Tyll 
- Przewodnicząca Komisji 

obecna 

2 Halina Sobota 
- Wiceprzewodnicząca Komisji 

obecna 

3 Grzegorz Bałdyga 
 - Sekretarz Komisji 
 

obecny 

4 Małgorzata Osuch obecna 

5 Tomasz Kranc obecny 

6 Robert Woźniak obecny 
 

7 Andrzej Banaszyński 
 

obecny 

8 Leszek Zdrzałka 
 

obecny 

9 Irena Szewczykowska 
 

nieobecna 

10 Bogdan Fleming 
 

nieobecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
1. Bogdan Fleming 

2. Irena Szewczykowska 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Przemysław Bury – Dyrektor ZOZ w Wągrowcu 



 

2. Martyna labusinska-Malec - 

3. Cezary Kucharski - 
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 

1.1. Powitanie 

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.3. Omówienie tematu posiedzenia 

1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.5. Zakończenie posiedzenia. 

 
 

2.   OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ   
       KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW. 

 
Nie oceniano. 

 
 

3.    SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Pani Iwona Tyll, która powitała 

wszystkich przybyłych na dzisiejsze posiedzenie komisji, a następnie przedstawiła 

porządek obrad oraz temat dzisiejszego posiedzenia. 

Funkcjonowanie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i DDOM 

      Przewodnicząca poprosiła pana dyrektora Przemysława Burego o przedstawienie 

tematu dzisiejszego posiedzenia komisji. Pan dyrektor przedstawił radnym komisji 

strukturę,oraz zakres działania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wągrowcu. 

Główną bolączką zakładu jest  niewystarczająca ilość łózek które na dzień dzisiejszy 

zgodnie z kontraktem NFZ wynosi 38szt na oddziale. Ilość ta powoduje kolejki 

pacjentów w oczekiwaniu na wolne miejsce, Problemem również jest to, iż nie możemy 

przyjmować w pierwszej kolejności, pacjentów z naszych oddzaialow do hospitalizacji 

ponieważ nie przewiduje tego kontrakt. 

Zakład niestety również przynosi stratę finansowa dla szpitala, która za rok 2018 

wynosi 532 tys.zl. Wynika to z tego iż procedury  na ZOL-u wycenione przez NFZ są 

w kwocie 77zl na osobę dziennie. W tym zawiera, się opieka 



 

lekarska,pielęgniarska,wyżywienie oraz leki i rehabilitacja co skutkuje tym ze szpital 

musi miesięcznie dopłacić 1550zl do każdego pacjenta. 

Następnie pani Martyna labusinska-malec przedtawila członkom komisji założenia 

projektu DDOM. Dzienny Dom Opieki Medycznej (zwany dalej DDOM) jest podmiotem leczniczym, utworzonym 

w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.2 Działania pro 

jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług zdrowotnych, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia. 

Projekt ten obejmie 265 osób z terenu powiatu wągrowieckiego. Założeniem tego 

projektu jest skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu, i dalsza hospitalizacja pacjenta w 

warunkach domowych. Która obejmuje pielęgniarską opiekę domowa oraz hospicjum 

domowe. 

Starosta Tomasz Kranc dodał, ze wyrażenie zgody przez Rade Powiatu na rozbudowę 

ZOL-u pozwoli osoba objętym tym programem skorzystać z zajęć 

rehabilitacyjnych,konsultacji lekarskich czy skorzystać z posiłków. Starosta dodał 

również ze przystąpienie do tego programu przez powiat, jest przede wszystkim dla 

dobra pacjentów hospitalizowanych co tez pozwoli odciążyć rodziny osób chorych, dla 

których to niejednokrotnie, jest to duże utrudnienie w takiej sytuacji. 

Pani przewodnicząca Iwona Tyll dodała iż koszt utrzymania pacjenta na oddziale i 

kwota która musimy jako powiat dołożyć do tego jest wielka, lecz nie oceniona dla osób 

chorych których bardzo często sytuacja finansowa i niewielkie świadczenia jakie 

otrzymują nie pozwoliły by im na godna hospitalizacje. 

 Na koniec pan Starosta poinformował członków komisji o sytuacji finansowej naszego 

szpitala i zapozna nas ze sprawozdaniem finansowym za rok ubiegły. 

Strata szpitala zamyka się w kwocie ok trzech milionów złotych, z czego 1,2 mln. To 

jest amortyzacja oraz około 1mln z nadwyżkowy za które NFZ nam nie zapłaci i 

pozostałe  530tys.z ZOL-u. W tej sytuacji zarząd będzie się zwracał do Rady Powiatu 

o przekazanie szpitalowi kwoty 1,1mlnzl. Na pokrycie strat co zapobiegnie utracie 

płynności finansowej szpitala. 

Następnie członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali propozycje przystąpienia przez 

nasz Powiat do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (zal. 1.) oraz zapoznała 

się z Listem Otwartym Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych 

do PRM pana Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia pana Łukasza 

Szumowskiego (zal.2.) 

 



 

 

   

Komisja  przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia, przy jednym glosie 

wstrzymującym się pani przewodniczącej z uwagi na nie obecność na 

poprzednim posiedzeniu komisji 

 

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

 
4.2   Opinie 
 
 

      4.3  Stanowiska. 
 

 
4.4  Wnioski 
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5.     ZAKOŃCZENIE. 
 
 

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

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodnicząca Komisji: 

            Grzegorz Bałdyga                        Iwona Tyll 
 
 


