
Protokół Nr 1/2017   14 lutego  2017 r. 

Protokół Nr 1/2017 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 14 lutego 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. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w funkcjonowaniu:  
 SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju.  
 SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1. 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy 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. 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy 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 8/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. 
 
Protokół został przyjęty i podpisany. 
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Ad.3. 
 
 
Zapoznanie się z aktualną sytuacją w funkcjonowaniu:  
1) SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju.  
2) SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. 
 
Komisja przyjęła informację.  
 
 
Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak, 
przedstawił sytuację szpitala. Podpisana została ugoda z NFZ za poprzedni rok. Wynik 
finansowy netto  z 437 tys zł podanego w sprawozdaniu zwiększył się o 44 tys zł.                  
Z działalności medycznej i każdego innego rodzaju działalności, którą szpital wypełnia  
ten wynik nie powinien już się pogorszyć. Na ten dodatni wynik składa się 400 tys zł  
raty pożyczki, którą RPN umorzyła szpitalowi w tym roku. Natomiast 244 tys złotych - 
szpital wypracował. Kłopoty i trudności szpitala związane z płynnością uniemożliwiły 
wywiązanie się z pożyczki w stosunku do Powiatu Nowosądeckiego. Zobowiązania 
szpitala to 11 mln 44 tys zł  w tym zobowiązania długoterminowe  6 mln 300 tys zł                  
i zobowiązania krótkoterminowe 4 mln 600 tys zł. Są to zobowiązania obsługiwane  
przez szpital na bieżąco. Szpital nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych. W stosunku 
do wszystkich wierzycieli zobowiązania są regulowane na bieżąco. Kontrakt na rok 
przyszły  w skali roku, bo umowa podpisana jest  tylko na pierwsze półrocze, jeżeli 
drugie półrocze byłoby takie samo jak pierwsze  to szpital powinien odnotować wzrost               
w granicach  920 tys zł. Największy wzrost szpital ma na  izbie przyjęć. W sprawozdaniu 
w kwestii kontraktów na rok przyszły  zmniejsza się kwota na oddział chirurgii 
ortopedyczno – urazowej, ale pojawia się pierwszy raz wyłączona pula środków na  
endoprotezy. Odnośnie budowy wszystko idzie  z niewielkim opóźnieniem jeśli chodzi             
o prace budowlane  wykonawca ocenia je na ok  1,5 – 2 tygodni. Szpital jest na etapie 
rozmów z wykonawcą. Udział zaczynają brać podmioty, które zostały wyłonione w 
przetargu, dostarczające sprzęt. Rozpoczynają się rozmowy z podmiotami które będą 
wmontowywały sprzęt na poszczególne kondygnacje. Na dzień dzisiejszy nie występują 
żadne poważniejsze problemy czy trudności ani ze strony projektorskiej, czy 
budowlanej. Szpital jest na końcowym etapie procedury programu LEMUR Ministerstwa 
Ochrony Środowiska. Szpital zaproponował dodatkowe ubezpieczenia pożyczki. 
Zabezpieczenie będzie na nieruchomościach szpitala. Celem jest, aby zabezpieczenie 
pożyczki w żadnej mierze nie opierało się o budżet powiatu rozłożone na okres 15 lat.   
 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy zwrócił uwagę na pozytywny aspekt dla 
załogi i personelu, a mianowicie podjęcie działań przez dyrekcję wyregulowania 
wszystkich płac. Jeśli chodzi o pielęgniarki, proces trwa. Natomiast załoga składa się z 
300 pracowników zatrudnionych na etatach, a trzeba powiedzieć, ze 20 % z nich tj. 60 
osób ma najniższe wynagrodzenie, czyli ok. 1460 zł.  
 
 
 
 
 



Protokół Nr 1/2017   14 lutego  2017 r. 

Dyrektor SPZOZ – Sadeckiego Pogotowia  Ratunkowego w Nowym Sączu Józef 
Zygmunt stwierdził, że pogotowie rozpoczęło rok 2017  na bazie umów i kontraktów                 
z roku poprzedniego, zgodnie z planem wojewody. Pogotowie posiada zespoły 
ratownictwa medycznego rozlokowane w siedzibie na Śniadeckich i w 9 podstacjach. 
Łącznie dziennie jeździ  13 zespołów systemowych  plus 4 zespoły transportowe, razem 
17 pojazdów. Sądeckie Pogotowie Ratunkowe posiada 27 pojazdów, z czego 
sanitarnych 25, 2 samochody administracyjno – zaopatrzeniowe.  
Umowa kontraktowa zawarta z podwykonawcą  ze Szpitalem Specjalistycznym                       
w Nowym Targu jest zawarta do końca marca. Umowa została aneksowana 
przedłużając współpracę do czerwca br.  
Dzięki staraniom Starosty i radnych Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego złożyło 
interpelację do Sejmiku Województwa o przeanalizowanie możliwości  wydłużenia czasu 
pracy lub utworzenia nowych lokalizacji, które by ułatwiły pracę, a przede wszystkim 
skróciły czas dojazdu do pacjentów.  
Z dniem 1 marca br. zostanie wydłużony czas pracy podstacji w Nawojowej z 12 godzin 
do 24.  
W drugim etapie Wojewoda  Małopolski wyraził chęć utworzenia podstacji w Łabowej.  
Odnośnie spraw finansowych bilans ubiegłoroczny kreuje się w granicach zera. 
 
 
 
 
Ad. 4. 
 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy poinformował zebranych o piśmie 
skierowanym przez Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunta 
Parucha do członków komisji dot. Rzecznika Prasowego Sadeckiego Pogotowia 
Ratunkowego w Nowym Sączu.  
 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy poinformował zebranych o piśmie dot. 
dyżurów aptek w porze nocnej, niedziele i święta, które wpłynęło od kierownika apteki             
w Starym Sączu mieszczącej się przy ul. Rynek 15. 
 
 
Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Dorota Dobrowolska 
poinformowała, iż w nawiązaniu do wniosku Komisji z grudnia ub. roku dotyczącego 
wystąpienia przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do wójtów i burmistrzów 
Sądecczyzny o uzyskanie informacji związanej z zapotrzebowaniem na pełnienie 
całodobowych dyżurów aptek, pismo w przedmiotowej sprawie zostało wysłane                    
29 grudnia ub. roku. W wyniku podjętej konsultacji z włodarzami gmin uzyskano 
odpowiedzi z wszystkich 16 gmin, z czego Miasto Grybów i Gmina Grybów 
poinformowały o konieczności podjęcia przez apteki działające na ich terenie pracy                 
w systemie całodobowym. W pozostałych gminach ustalone godziny pracy aptek są 
wystarczające i w pełni zaspokajają zapotrzebowanie społeczności lokalnej na usługi 
przez nie świadczone. 
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Ad. 5 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy podziękował zebranym za przybycie 
i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 

  Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN 
 

     
 
 
Włodzimierz Oleksy 
 
 

 
 
 

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska 


