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Protokół Nr 4/2017 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 18 września 2017 roku 

 
 
Realizowany porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 
3. Informacja o sytuacji finansowej za I półrocze 2017 r. jednostek służby zdrowia, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki.  
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie 
Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad 1. 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy otworzył posiedzenie i przywitał 
wszystkich przybyłych. 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 Członków Komisji oraz zaproszeni goście: 
 
Antoni KOSZYK    - Wicestarosta Nowosądecki; 
Janusz GEROCH - Z-ca Dyrektora SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia  Ratunkowego 

w Nowym Sączu ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych;  
Sławomir KMAK - Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J.Dietla w Krynicy-Zdroju. 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy wprowadził do porządku posiedzenia w punkcie 
czwartym zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie 
Ratunkowe w Nowym Sączu. Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia i poddał go 
pod głosowanie.  
 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad 2. 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy poddał pod głosowanie, po zapoznaniu się z jego treścią 
przez członków komisji, protokół Nr 3/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. 
 
Protokół został przyjęty i podpisany. 
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Ad 3. 
Z-ca Dyrektora SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia  Ratunkowego w Nowym Sączu 
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  Janusz GEROCH przedstawił  informację o sytuacji 
finansowej za I półrocze 2017 r. SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia  Ratunkowego w Nowym Sączu. 
Poinformował, iż w pierwszym półroczu 2017 roku przychody ogółem wynosiły 7 300 846,92 zł, koszty 
ogółem 7 379 337,83 zł, straty natomiast -82 279,91 zł. W dalszej części wyjaśnił, iż sytuacja ta jest 
spowodowana m.in. brakiem wykonywania transportu specjalistycznego dla szpitala w Nowym Sączu, 
wypłatami jubilatek,  szkoleniami dla pracowników. Wszelkie należności płacone są w terminach, nie ma 
żadnych zaległości.  Zwrócił ponadto uwagę, że w przyszłej perspektywie na środki finansowe Pogotowia 
z pewnością wpłyną podwyżki, jakie mają otrzymać ratownicy medyczni – część kosztów Pogotowie 
będzie musiało przeznaczyć z własnych środków.  
 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy zapytał jaki obrót miesięczny wiązał się 
z wykonywaniem transportu specjalistycznego dla szpitala w Nowym Sączu.  
 
Z-ca Dyrektora SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia  Ratunkowego w Nowym Sączu 
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  Janusz GEROCH odpowiedział, że kwota ta miesięcznie 
wynosiła średnio ok. 30 tys. zł. 
 
Członek Komisji Marian Ryba zapytał o kwotę, jaka będzie musiała zostać przeznaczona na podwyżki 
dla ratowników.  
 
Z-ca Dyrektora SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia  Ratunkowego w Nowym Sączu 
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  Janusz GEROCH odpowiedział, że orientacyjnie ok. 50 tys. 
rocznie. 
 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy zapytał czy dużo było wyjazdów karetek do ukąszeń 
żmij i czy dostępne są szczepionki. 
 
Z-ca Dyrektora SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia  Ratunkowego w Nowym Sączu 
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  Janusz GEROCH odpowiedział, że nie zna dokładnej liczby, 
ale orientacyjnie nie było dużo takich wyjazdów, a szczepionki są dostępne. 
 
Członek Komisji Antoni Poręba zwrócił uwagę na niebezpieczne zachowanie motocyklistów na 
drogach. Zapytał czy prowadzone są statystyki wypadków z udziałem motocyklistów? 
 
Z-ca Dyrektora SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia  Ratunkowego w Nowym Sączu 
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  Janusz GEROCH poinformował, że nie są prowadzone takie 
statystyki, ale można sporządzić zestawienie na podstawie z systemu wspomagania dowodzenia.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski zapytał czy możliwe jest, aby dyspozytor odmówił 
przyjazdu karetki do przypadku odcięcia palców.  
 
Z-ca Dyrektora SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia  Ratunkowego w Nowym Sączu 
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  Janusz GEROCH poinformował, że nie jest możliwe, 
ponieważ przypadek taki stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. 
 
W następnej kolejności Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju 
Sławomir KMAK, przedstawił  informację o sytuacji finansowej za I półrocze 2017 r.  SPZOZ – Szpitala 
im. J. Dietla w Krynicy Zdroju. Dyrektor poinformował, że pierwsze półrocze zostało zamknięte stratą -
226 920,17 zł, głównie spowodowaną niższym wykonaniem kontraktów (przede wszystkim na oddziale 
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anestezjologii i intensywnej terapii). Szpital posiada duże nadwykonania kontraktu z NFZ w zakresie 
lecznictwa szpitalnego - 344 028,88 zł. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 852 062,38 zł, w tym 
m.in. dotacja na programy zdrowotne czy promocja firmy FAKRO (zakup łóżek). Wszelkie należności 
płacone są w terminach, nie ma żadnych zaległości. Na początek roku 2017 roku Szpital posiadał 
zobowiązania w łącznej kwocie 11 075 892,33 zł, zgodnie ze stanem na 30.06.2017 r. zobowiązania 
wynoszą 12 128 183,49 zł. Obecnie szpital przygotowuje się do nowego systemu funkcjonowania 
w związku z wprowadzeniem sieci szpitali.  
 
Członek Komisji Antoni Poręba zapytał czy w związku z rozbudową Szpital posiada wytaczającą 
liczbę lekarzy.  
 
Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak odpowiedział, że  
Szpital nie będzie odczuwał braku lekarzy, nie ma problemu z lekarzami. Ponadto w Szpitalu dyżuruje 
lekarz pediatra w czasie nocnej i świątecznej opieki medycznej, a nie jest to wymagane. Dyrektor  
poinformował także, że Szpital będzie odpowiadał za opiekę nocno-świąteczną w Rytrze, tj. od 
Podegrodzia po Krynicę Zdrój. Zostało także podpisane zarządzenie w sprawie regulacji wynagrodzeń. 
Podwyżki zostały przyznane wszystkim, oprócz salowych oraz osób zarabiających pensję minimalną, 
osoby te otrzymają podwyżki od nowego roku. 
 
Komisja przyjęła informacje. Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad 4. 
 
Z-ca Dyrektora SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia  Ratunkowego w Nowym Sączu 
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  Janusz GEROCH przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 
Nowosądeckiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 
 
Podjęcie uchwały wynika z konieczności dostosowania statutu do obowiązujących przepisów ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz zaleceń 
pokontrolnych sporządzonych przez Starostwo Powiatowe.  
 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy poprosił o wyjaśnienie zapisu dotyczącego świadczenia 
nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Zwrócił się z pytaniem do Dyrektora  SPZOZ – Szpitala 
im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomira Kmaka czy jest to kwestia obligatoryjna dla szpitali. 
 
Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak wyjaśnił, że na okręgi, 
na które nie było chętnych podmiotów, Fundusz ogłaszał konkursy.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Włodzimierz Oleksy poddał projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 
Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 5. 
Członek Komisji Antoni Poręba zwrócił uwagę na problem przychodni oraz  nocno-świątecznej opieki 
medycznej w Grybowie. Zadał pytanie skierowane do Wicestarosty Nowosądeckiego Antoniego Koszyka 
co było powodem i kto decydował o podjęciu współpracy ze szpitalem w Gorlicach w tej kwestii? 
 
Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk wyjaśnił, że budynek przychodni jest własnością miasta, 
natomiast dzierżawcą tego budynku jest niepubliczny zakład opieki medycznej „BOMED”, który 
dotychczas prowadził nocno-świąteczną opiekę medyczną. W dalszej części Wicestarosta poprosił 
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o wyjaśnienia  Dyrektora  SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomira Kmaka.  
 
 
Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak wyjaśnił, iż toczyły się 
rozmowy, dotyczące przejęcia opieki nocno-świetczną przez szpital w Krynicy, która miała być 
umiejscowiona w Stróżach. Na ostatnim etapie rozmów pojawiła się prośba Burmistrza Grybowa do 
Starosty Gorlickiego, aby także przez szpital w Gorlicach zostało wyrażone zainteresowanie Grybowem. 
Dyrektor poinformował, iż zwrócił się z prośba do dyrektora gorlickiego szpitala, aby nie naruszał  
terytorialności między powiatami. Z pewnością dla szpitala w Gorlicach będzie to problem ekonomiczny, 
jednakże będzie on musiał zorganizować opiekę nocno-świetczną dla Grybowa.    
 
 
Ad 6. 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy podziękował zebranym za przybycie i zamknął 
posiedzenie. 
 
 
 
 
 

  Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN 
 

     
 
Włodzimierz Oleksy 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Protokołowała: Monika Pasiut 


