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Protokół Nr 3/2018 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 13 czerwca 2018 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 programów profilaktycznych realizowanych na terenie Powiatu 

Nowosądeckiego. 

4. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 

5. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 1. 

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 5 Członków Komisji oraz zaproszeni goście: 

 
 

Dorota DOBROWOLSKA  - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Osobowych; 

Józef ZYGMUNT - Dyrektor SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w 

Nowym Sączu; 

Sławomir KMAK Dyrektor SPZOZ -  Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy 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 2/2018 z dnia 23 maja 2018 r. 

 

Protokół został przyjęty i podpisany. 

 

Ad 3. 

Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Osobowych Dorota Dobrowolska przedstawiła 

informację nt programów profilaktycznych realizowanych na terenie Powiatu Nowosądeckiego. 
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W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i 

promocji zdrowia z budżetu Powiatu Nowosądeckiego udzielone zostały dotacje na 14 zadań na 

łączną kwotę 24 000 zł. Ponadto w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych  pn.:” Zdrowe Sądeckie”, udzielone zostały dotacje na 3 zadania na łączną kwotę  

7 750 zł. W bieżącym roku planowane jest także sfinansowanie akcji badań profilaktycznych w 

kierunku osteoporozy oraz akcji diagnostycznych badań profilaktycznych.  

 

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad 4. 

Dyrektor SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu Józef Zygmunt 

przedstawił raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki. 

 

Dyrektor poinformował, iż w wyniku przeprowadzonej w 2017 r. kontroli przez ZUS organ ten 

wydał decyzję określającą należne od SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu 

składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy za okres od stycznia 2013 do 

grudnia 2015 r. w łącznej kwocie 1 260 072 zł. Pogotowie nie zgodziło się z powyższym 

rozwiązaniem i wystąpiło na drogę sądową. W świetle powyższego utworzona została rezerwa na 

zobowiązania. W związku z powyższym zaistniała potrzeba utworzenia rezerwy na odsetki. 

Istnieje szansa na pozytywny wyrok sądu dla Pogotowia w 2020 roku dlatego rozwiązano 

rezerwę na odsetki. 

Dyrektor poinformował, iż Sejm uchwalił, tzw. małą nowelizację ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, która uregulowała kwestię zawierania umów na zadania zespołów 

ratownictwa medycznego z podmiotami leczniczymi, w których skład wchodzą zespoły 

ratownictwa medycznego niebędących SPZOZ albo jednostkami budżetowymi.  

Podniesiono wynagrodzenie minimalne za pracę do 2100 zł. i 13,70 zł. na godzinę. Otrzymano 

dodatek dla ratowników medycznych i pielęgniarek w wysokości 800 zł. a w 2020 r. - 1600 zł. 

brutto. Jednakże w jednostce był spór, ponieważ ratownicy z tytułem licencjata mieli dostać ok. 

600-800 zł., natomiast doświadczeniu ale bez wykształcenia jedynie po 6 zł. 

W dalszej części wypowiedzi dyrektor poinformował, iż Kraków, Tarnów i Nowy Sącz są 

jedynymi miastami mającymi karetki typu „S”, które są droższe w utrzymaniu. Składają się z 3 

osobowego składu a państwo płaci za obsadę 2 osobową, w związku z powyższym pogotowie za 

tą 3 osobę płaci ze swoich środków.  

 

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 5. 

Dyrektor SPZOZ - Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju Sławomir KMAK przedstawił 

raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki. 

 

Bezpośrednią przyczyną trudnej sytuacji finansowej Szpitala są ponoszone koszty związane z 

przegranym procesem w 2015 r. o zapłatę w związku z realizacją inwestycji pn. „Poprawa 

jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala”. 

Dyrektor poinformował, iż w związku z wyrokiem sądu oraz ugodą z wykonawcą, koszty które 

szpital zobowiązany jest spłacić w ratach wyniosły 3 769 000 zł.  

Znaczący wpływ na trudną sytuacje finansową Szpitala mają dwa przegrane procesy za błąd w 

sztuce lekarskiej.   

Dyrektor Sławomir Kmak przyznał, iż zakłada dodatni wynik finansowy na kolejne lata.  
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Nadal w jednostce jest problem z niedoborem lekarzy. 

Uruchamiana jest sala wybudzeń. Przeniesiona zostania kaplica z piwnic.  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zakłada wzrost wynagrodzeń personelu medycznego, nie dając 

przy tym corocznego wsparcia i funduszy na powyższy cel.  

 

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 6/7. 

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy podziękował zebranym za przybycie i zamknął 

posiedzenie. 

 
 

 

  Przewodniczący 

Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN   

  

 

Włodzimierz Oleksy 

 

 
Protokołowała: Anna Walczak 


