
 

 

Protokół posiedzenia 

 Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy 

 

Nr 8/2020  w dniu 10-06-2020r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  17.00  zakończono o godz.18.30 
 

 

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 
 

obecna 

10 Bogdan Fleming 
 

 obecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
1.  

 

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

2. Michał Piechocki – Wicestarosta Wągrowiecki 

 

 

 



 

 
 

 

1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 

1.1. Powitanie 

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.3. Analiza wniosków kontroli ZOZ w Wągrowcu oraz raportu 

finansowego za rok 2019. 

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. 
 

Zebranych członków Komisji oraz zaproszonych gości przywitała przewodnicząca, 

która przedstawiła porządek dzisiejszego zdalnego posiedzenia . 

 
 
 
         Omawianie dzisiejszego tematu przedstawił dyrektor  Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu pan Przemysław Bury . W pierwszej kolejności odniósł się 

do wyników kontroli, podkreślając że wypracowane wnioski są podobne do tych z 

roku poprzedniego. 

Komisja kontrolująca ponownie zwróciła uwagę na kadry wszystkich szczebli 

medycznych, gdzie obawy personalne dotyczą problemów wielu szpitali czyli braku 

personelu medycznego do poprawnego i bezpiecznego działania placówek 

medycznych.  Dyrektor Przemysław Bury zaznaczył, że od kilku miesięcy dzięki 

nawiązaniu współpracy z absolwentami uczelni medycznych poprawiła się sytuacja 

dla opieki świątecznej i nocnej w POZ, gdyż dyżury pełnią absolwenci 

wspomnianych uczelni. Kolejnym wnioskiem komisji kontrolnej jest zwiększenie 

starań w celu zwiększenia ilości usług medycznych świadczonych przez ZOZ w  

Wągrowcu. Pan dyrektor wyjaśnił, że jest to proces złożony, a decydującą rolę 

odgrywa NFZ, który nie czyni starań na rozpisanie nowych konkursów na 

świadczenie dodatkowych usług medycznych w szpitalach sieciowych.   



 

Następnie pani przewodnicząca poprosiła o pytania od członków komisji, do 

wystąpienia pana dyrektora ZOZ w Wągrowcu. O głos w tej spawie  poprosił pan 

Wicestarosta Michał Piechocki, który przewodniczył zespołowi kontrolnemu  i 

podkreślił, że kontrola ta jest kontrolą rutynową i przeprowadzana jest co roku, okres 

kontroli przypadł jednak na czas pandemii i znacznie ograniczył możliwości kontroli.  

Wicestarosta przedstawił wysokości strat w latach 2018-2019 i tak w 2018 roku 

strata wynosiła 700 tyś zł. natomiast w 2019 roku 500 tyś. zł. Wicestarosta Piechocki 

poinformował, że ZOZ Wągrowiec realizuje leczenie dużej liczby pacjentów, a liczba 

wykonywanych usług jest wyższa od roku poprzedniego co na pewno pozwala 

optymistycznie patrzeć na rozwój placówki. Wągrowiecki szpital w okresie objętym 

kontrolą wzbogacił się o nową karetkę co znacznie poprawi działalność szpitala,  

choć w finansowanym przez wojewodę państwowym ratownictwie medycznym, 

gdzie niewystarczające jest finansowanie karetki typu „S” w tym przypadku jest to 

strata do szpitala ok 360tyś.rocznie. Ale wynik finansowy pozwala optymistycznie 

patrzeć nam w przyszłość tej placówki. 

W tym momencie kolega radny Bogdan Fleming zapytał pana dyrektora czy w takiej 

sytuacji  nie warto było by się zastanowić, nad zlikwidowaniem karetki typu „S” i 

przekształcenia jej na karetkę typu „P” która jest znacznie mniej kosztochłonna a 

dla szpitala nie przynosiła by strat. 

Starosta Tomasz Kranc w odpowiedzi zaznaczył iż karetka typu „P” nie posiada 

lekarza specjalisty co nie zmienia faktu że jest gorsza, ponieważ mamy wspaniałych 

i dobrze przygotowanych ratowników medycznych, tylko czy to jest dobrym 

rozwiązaniem dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Starosta dodał również iż 

oczywiście możemy się pochylić nad propozycją kolegi Bogdana Fleminga lecz do 

posiadania  tej karetki zobligowały nas przepisy wprowadzone kilka lat temu przez 

ministerstwo zdrowia. Myślę jednak że, bardziej powinniśmy starać się o 

zwiększenie dofinansowania poprzez wyższe wyceny kontraktów lub szukania 

dodatkowych źródeł dochodu w szpitalu dla zmniejszania straty a nie likwidowania 

karetek typy „S”. 

 

Natomiast  odnosząc się do kwestii rozbudowy szpitala wicestarosta podkreślił, że 

trafiła ona na trudny czas, a także wykonawca który podjął się wykonania 

rozbudowy szpitala, niestety nie wywiązał się z umowy i dyrekcja szpitala musiała 

odstąpić od umowy z wykonawcą inwestycji. 

  



 

 

 

 

 

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

 
4.2   Opinie 
 
 

4.3  Stanowiska. 
 

 
4.4  Wnioski 

 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 
 

Na tym zakończono posiedzenie zdalne Komisji   
 

 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodnicząca Komisji: 

            Grzegorz Bałdyga                        Iwona Tyll 
 
 


