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Protokół Nr 2/2017 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 18 maja 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 na temat podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki oraz stomatologii 

na terenie Powiatu Nowosądeckiego. 
4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu 

Nowosądeckiego. 
5. Informacja dotycząca funkcjonowania i sposobu finansowania Stanowiska 

Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. 
6. Informacja na temat programów profilaktycznych realizowanych na terenie Powiatu 

Nowosądeckiego. 
7. Informacja Dyrektora SPZOZ Szpitala im. dr J.Dietla w Krynicy Zdroju dotycząca 

zakresu kontraktów z NFZ na 2017 rok  oraz wykonanie kontraktów za 2016 rok. 
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

zatwierdzenia Programu restrukturyzacji i poprawy wykorzystania infrastruktury 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr J. Dietla                     
w Krynicy-Zdroju. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 
wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu do składu 
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na 
stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1. 
Wiceprzewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski otworzył posiedzenie i przywitał 
wszystkich przybyłych. 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 3 Członków Komisji oraz zaproszeni goście: 
 
Antoni KOSZYK    - Wicestarosta Nowosądecki; 
Dorota DOBROWOLSKA           - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich; 
Józef ZYGMUNT - Dyrektor SPZOZ – Sadeckiego Pogotowia  

Ratunkowego w Nowym Sączu; 
Sławomir KMAK - Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J.Dietla                     

w Krynicy – Zdroju; 
Ryszard WĄSOWICZ - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym 

Sączu, 
Stanisław MORAWSKI - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 
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Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. 
Wiceprzewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski przedstawił porządek 
posiedzenia i poddał go pod głosowanie. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad. 2. 
Wiceprzewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski poddał pod głosowanie, po 
zapoznaniu się z jego treścią przez członków komisji, protokół Nr 1/2017 z dnia 14 
lutego 2017 r. 
 
Protokół został przyjęty i podpisany. 
 
 
Ad.3. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski poinformował, iż informacja na 
temat podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki oraz stomatologii na terenie Powiatu 
Nowosądeckiego została przesłana wcześniej do wszystkich Członków Komisji. Kierownik 
Delegatury Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia                   
w Nowym Sączu Ewelina Małek ze względu na wypełnianie innych obowiązków 
wynikających z funkcji nie mogła uczestniczyć w posiedzeniu. Wiceprzewodniczący 
Komisji Stanisław Sułkowski poinformował, iż ewentualne zapytania w formie 
pisemnej zostaną przesłane do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia                               
w Nowym Sączu. 
 
Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
 
Ad.4. 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Stanisław Morawski przedstawił informację nt. oceny 
stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.  
 
W roku 2016 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu na terenie 
Powiatu Nowosądeckiego bieżącym nadzorem sanitarnym obejmowała 4.474 obiekty,     
w których przeprowadzono 4.330 kontroli sanitarnych i wizytacji, wydając 2.194 decyzji 
administracyjnych. 
 
Do badań laboratoryjnych pobrano 2.893 próbki, w tym próbki żywnościowe, sanitarne, 
wody do spożycia oraz materiału biologicznego.  
 
W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego i represyjnego wydano 22 tytuły 
wykonawcze, 59 postanowień o nałożeniu grzywny celem przymuszenia do wykonania 
obowiązku oraz nałożono 119 mandatów karnych na łączną kwotę 12.570 zł. 
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Prowadzenie systematycznych badań oraz dokonywanie okresowych ocen stanu 
sanitarnego umożliwia monitorowanie sytuacji epidemiologicznej i sanitarnej oraz 
podejmowanie niezbędnych działań interwencyjnych. 
 
Na zakończenie Pan Stanisław Morawski zaznaczył, iż na terenie Powiatu 
Nowosądeckiego realizacja programów jest prowadzona właściwie i z wykorzystaniem 
materiałów i pomocy dydaktycznych przekazywanych przez Inspekcję Sanitarną. 
Prowadzone są również działania według własnych pomysłów. 
 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN Stanisław Sułkowski 
poddał pod głosowanie wniosek do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z prośbą                   
o podjęcie działań u Wojewody Małopolskiego w celu zakupu  samochodu dla  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu, umożliwiającego 
właściwe wykonywanie obowiązków służbowych w terenie. 

 
 
Wniosek został przyjęty i stanowi załącznik do protokołu.  
 
 
Komisja przyjęła informację. 
 
 
 
Ad.5. 
Ryszard Wąsowicz Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania i sposobu finansowania Stanowiska 
Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu 
 
Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym 
Sączu, obsługuje aktualnie numer alarmowy 998 natomiast nr alarmowy 112 w dniem 7 
października 2013 roku został przeniesiony do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 
 
 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu nie posiada 
całodobowych dyżurów na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk 
żywiołowych. Zostało podpisane porozumienie w dniu 4 stycznia 2016 roku w sprawie 
określenia zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego realizowanych 
przez Stanowisko Kierowania KM PSP pomiędzy Powiatem Nowosądeckim  
a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Wykonywanie 
obowiązków objętych porozumieniem przez SKKM PSP odbywa się od godz. 15:30 do 
godz. 7:30 (po godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu), jak również 
w dni wolne od pracy zgodnie z organizacją pracy Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu tj. soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, również w tym czasie 
całodobowy telefoniczny dyżur domowy pełni pracownik PCZK w Nowym Sączu. 
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Realizacja zadań wymienionych w porozumieniu, finansowana jest ze środków budżetu 
Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 12 000 zł rocznie w formie dotacji celowej 
przekazanej na rachunek Urzędu Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem na 
dofinansowanie SKKM PSP. Rozliczenie dotacji następuje na koniec danego roku 
budżetowego. 
 
Na zakończenie Pan Ryszard Wąsowicz poinformował o działaniach ratowniczych 
prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku oraz  
o świadczeniach udzielonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego w 2016 roku.  
 
Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Ad.6. 
 
Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Dorota Dobrowolska 
przedstawiła informację na temat programów profilaktycznych realizowanych na terenie 
Powiatu Nowosądeckiego 
 
W 2017 roku do rozdysponowania była kwota 35 000 zł. Przyznano dotację dla                
17 stowarzyszeń.  
 
Sfinansowana została akcja badań profilaktycznych w kierunku osteoporozy na kwotę 
5 000 zł. W trakcie akcji realizowanej od dnia 20 marca 2017 r. przez „Remedium” 
przebadanych zostało 100 osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku powyżej 50 
lat.  W tym roku w wyniku wykonanych badań u 38 osób stwierdzono osteopenię, 
natomiast u 12 osób osteoporozę. 
 
W bieżącym roku planowane jest również przeprowadzenie akcji diagnostycznych 
badań profilaktycznych w kierunku wykrycia niedoboru witaminy D oraz wirusowego 
zapalenia wątroby typu C. W trakcie akcji zostanie wykonanych 116 badań na łączną 
kwotę 6 496 zł. Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu 
Nowosądeckiego podjął decyzję o wyborze realizatora akcji –NZOZ „Diagmed”. 
 
 
Komisja przyjęła informację. Wykaz programów profilaktycznych realizowanych w 2017 
r. w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia 
stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.7. 
 
Sławomir Kmak Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
– Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju przedstawił informację dotyczącą zakresu 
kontraktów z NFZ na 2017 rok  oraz wykonanie kontraktów za 2016 rok. 
 
Komisja przyjęła informację. Która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.8. 
 
Sławomir Kmak Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
– Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Programu restrukturyzacji i poprawy wykorzystania infrastruktury 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr J. Dietla  w Krynicy-
Zdroju wraz z autopoprawką. 

Powyższy dokument dotyczy tylko i wyłącznie infrastruktury technicznej szpitala, nie 
zawiera żadnych działań związanych np. ze stanem zatrudnienia w szpitalu. Przyjęcie 
uchwały wiąże się z tym, że posiadanie takiego dokumentu zatwierdzonego przez organ 
prowadzący jest dodatkowym atutem, kolejnym punktem, który można zdobyć w 
konkursie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku 
z tym, że sprawa konkursu mocno się komplikuje i konkurencja będzie o wiele większa 
niż się spodziewano szpital przygotował także program, który zawiera w sobie tylko 
odniesienie do poprawy infrastruktury związanej z rozbudową szpitala. Wymieniane są 
w nim wymagania stawiane przez programy krajowe i wojewódzkie jeżeli chodzi o 
zabezpieczenie medyczne oraz o działania dostosowawcze, które będą prowadzone na 
każdym oddziale, który będzie rozbudowany tj. ginekologia i położnictwo – poszerzenie 
o salę do cięć cesarskich, centralną sterylizatornię z której będzie można pozyskiwać 
dodatkowe przychody w związku z możliwością świadczenia usług dla podmiotów 
zewnętrznych pomimo tego, że część środków będzie datowana z UE, blok operacyjny, 
oddział intensywnej terapii, oddział pediatrii i noworodków łącznie z pomieszczeniami 
dla rodziców hospitalizowanych dzieci.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk  Rady Powiatu 
Nowosądeckiego Stanisław Sułkowski poddał projekt uchwały Rady Powiatu 
Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia Programu restrukturyzacji i poprawy 
wykorzystania infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 
Szpitala im. dr J. Dietla  w Krynicy-Zdroju.pod głosowanie. 
 
Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad. 9 
 
Dyrektor SPZOZ – Sadeckiego Pogotowia  Ratunkowego w Nowym Sączu Józef 
Zygmunt przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 
wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu do składu komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy 
Dyrektora ds. Lecznictwa. 
 

Zgodnie z art. 49 ustawy o działalności leczniczej, konkurs na stanowisko zastępcy 
kierownika w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem w podmiocie leczniczym, nie 
będącym przedsiębiorcą, przeprowadza kierownik podmiotu leczniczego. Mając na 
uwadze zapisy §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2012 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 
nie będącym przedsiębiorcą, skład komisji konkursowej w przypadku gdy postępowanie 
konkursowe dotyczy stanowiska zastępcy kierownika podmiotu leczniczego m.in. 
wchodzi przedstawiciel podmiotu tworzącego. Obecnie w Sądeckim Pogotowiu nie ma 
stanowiska zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, ponieważ w dwóch kolejnych 
konkursach na to stanowisko nie zgłosił ani jeden kandydat. Funkcjonuje stanowisko 
koordynatora do spraw medycznych, które sprawuje Pan dr Kulak, który jest specjalistą 
medycyny ratunkowej i może przystąpić do konkursu. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk  Rady Powiatu 
Nowosądeckiego Stanisław Sułkowski poddał projekt uchwały Rady Powiatu 
Nowosądeckiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe                         
w Nowym Sączu do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa pod głosowanie. 
 
Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad. 10/11 
Wiceprzewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski podziękował zebranym za 
przybycie i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 

  Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN 

 
 
Włodzimierz Oleksy 
 
 

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska 


