
1 

Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 7/2020 w dniu 10.06.2020 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15.00 zakończono o godz. 16.15 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1. 
Grzegorz Bałdyga 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

2. 
Krystyna Urbańska 

Wiceprzewodnicząca 

obecna 

3. 
Piotr Kaczmarek 

Sekretarz 

obecny 

4. Andrzej Banaszyński obecny 

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Leszek Zdrzałka obecny 

7. Tomasz Kranc obecny 

8. Jerzy Springer obecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. --- 

 

2. --- 

 

3. --- 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Michał Piechocki – Wicestarosta Wągrowiecki  

 

5. Przemysław Bury – dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu  

 

6. ---   

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia zdalnego. 

2. Wyniki kontroli ZOZ oraz sytuacja finansowa szpitala, zagrożenia i wnioski.  

 

 

2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, 

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
 

BRAK 
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3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Ad.1. 
 

Zebranych członków Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji przywitał przewodniczący, który 

przedstawił porządek posiedzenia zdalnego.  
 

Ad.2. 
 

Omawianie tematu dotyczącego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu rozpoczął dyrektor placówki 

dr. Przemysław Bury. W pierwszej kolejności dyrektor Bury odniósł się do wyników kontroli 

podkreślając, że wypracowane wnioski są podobne do tych z roku poprzedniego. Zespół kontrolny 

ponownie zwrócił uwagę na kadrę, gdzie obawy personalne dotyczą utrzymania ciągłości kadrowej w 

związku z przechodzeniem personelu na emeryturę.  Dyrektor ZOZ zaznaczył, że od kilku miesięcy 

dzięki nawiązaniu współpracy z absolwentami uczelni medycznych nie ma zagrożenia dla opieki 

świątecznej i nocnej, gdyż dyżury pełnią absolwenci wspomnianych uczelni. Kolejnym wnioskiem 

komisji kontrolnej jest zwiększenie starań w celu zwiększenia usług medycznych świadczonych przez 

ZOZ Wągrowiec. Przemysław Bury wyjaśnił, że jest to proces złożony, a decydującą rolę odgrywa 

Narodowy Fundusz Zdrowia, który nie czyni starań na rozpisanie nowych konkursów na świadczenie 

dodatkowych usług.  Dyrektor Bury zaznaczył, że tam gdzie tylko pojawia się możliwość poszerzenia 

usług takie starania są czynione często, ze skutkiem pozytywnym. Dyrektor zwrócił również uwagę na 

kwestie kosztowo-finansowe, gdzie kwoty bazowe określa Ministerstwo Zdrowie, a dotyczące między 

innymi wynagrodzeń.  

Wicestarosta Michał Piechocki, który przewodniczył zespołowi kontrolnemu podkreślił, że okres kontroli 

przypadł 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 usprawni działalność SOR.  Wicestarosta porównał działalność ZOZu do 

sytuacji oświatowej podkreślając, że każda z tych działalności przynosi straty, a jest to skutek 

niewłaściwych działań rządowych. Odnosząc się do kwestii rozbudowy szpitala wicestarosta podkreślał, 

że trafiła ona na trudny czas, a także wykonawca-konsorcjum, które podjęło się wykonania zadania 

niestety przeliczyło swoje możliwości czego efektem była rezygnacja z prowadzenia dalszych prac.   

Do realizacji planów dochodów i kosztów odniósł się Starosta Tomasz Kranc. Pan starosta zaznaczył, że 

plan przychodów został zrealizowany w 104%, a strata założona na 2019 rok jest była mniejsza o 20%. 

Koszty natomiast zostały wykonane w 101,5% w stosunku do planów, a wpływ na to miała także 

waloryzacja płac w służbie zdrowia). 

Przewodniczący Grzegorz Bałdyga zapytał dyrektora ZOZ o zagrożenie jakie istnieje dla personelu 

średniego pielęgniarek. W odpowiedzi dyrektor Bury zobrazował w liczbach ilość etatów pielęgniarek i 

położnych, która  oscyluje w granicach 115, których średnia wieku wynosi 50+. Dyrektor zaznaczył, że 
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pielęgniarki po odejściu na emeryturę deklarują Dyrektor Bury podkreślił, że problemem jest również 

mniejsze zainteresowanie wśród pielęgniarek podnoszeniem swoich kwalifikacji, specjalizacji co 

przekłada się później na wynagrodzenie tej grupy zawodowej.  

Przewodniczący Komisji BiK poprosił również o wyjaśnienie czego dotyczą skargi i wnioski oraz w 

jakiej ilości składane są do ZOZ Wągrowiec. Dyrektor podkreślił, że większość skarg dotyczy 

niewłaściwych działań podjętych przez personel, a przesyłane są w większości drogą mailową bez 

podpisów.  Dyrektor Bury w swojej informacji poinformował również, że rocznie występuje średnio 

jedno roszczenie, które rozstrzygane jest sądownie. Dyrektor ZOZu na wniosek członków komisji 

przedstawił także stan realizacji rozbudowy szpitala. Pod koniec 2019 roku nastąpiło odstąpienie od 

umowy z konsorcjum realizującym zadanie, a zakres inwestycji,  został zrealizowany w 75% jeżeli 

chodzi o pierwszą część.  Dyrektor zaznaczył, że 16 czerwca 2020 roku nastąpi otwarcie ofert, które 

wpłynęły na nowo rozpisany przetarg.  

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji pozytywnie zaopiniowali protokoły nr: 2,3,4,5,6 z 

posiedzeń komisji. 

 

 

 

 

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

4.1 Zapytania 
 

BRAK 
 

4.2 Opinie 
 

BRAK 

 
 

4.3 Stanowiska 
 

Brak 
 
 

Wnioski 
 

BRAK 
 

 
Protokółował 

Piotr Kaczmarek 

 

……………………………… 

Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Bałdyga 

 

……………………………………… 
 


