
Protokół Nr 1/2018
posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 28 lutego 2018 roku

Realizowany porządek posiedzenia:

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

wiatu Nowosądeckiego. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powołania Ko-

misji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora  Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju.

4. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przyjęcia
Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020.

5. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w funkcjonowaniu: 
a. SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.
b. SPZOZ – Szpitala im. 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 6 Członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Marek PŁAWIAK - Starosta Nowosądecki,
Antoni KOSZYK - Wicestarosta Nowosądecki;
Dorota DOBROWOLSKA - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Osobowych;
Sławomir KMAK -  Dyrektor  SPZOZ Szpitala  im.  Dr  J.  Dietla  w  Krynicy-

Zdroju;
Józef ZYGMUNT -  Dyrektor  SPZOZ – Pogotowia  Ratunkowego w Nowym

Sączu;
Danuta KROK - Dyrektor Wydziału Rozwoju.

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.
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Przewodniczący  Komisji  Włodzimierz  Oleksy  poddał  pod  głosowanie,  po  zapoznaniu  się
z jego treścią przez członków komisji, protokół Nr 7/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Protokół został przyjęty i podpisany.

Ad 3.
Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu
Nowosądeckiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr
J. Dietla w Krynicy Zdroju.

Zgodnie  z  ustawą  o  działalności  leczniczej  konkurs  na  stanowisko kierownika  w podmiocie
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ogłasza podmiot tworzący. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra  Zdrowia  w  sprawie  sposobu  przeprowadzania  konkursu  na  niektóre  stanowiska
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą konkurs na w/w stanowisko
przeprowadza komisja konkursowa powołana przez właściwy podmiot.
Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak  poinformował,  iż  w  związku  z  upływem  terminu
umowy zawartej z obecnym Dyrektorem SP ZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju w
dniu  dzisiejszym  zachodzi  konieczność  przeprowadzenia  postępowania  konkursowego  na
zwolnione stanowisko Dyrektora.

W  dalszej  części  wypowiedzi  Pan  Starosta  oraz  Przewodniczący  Klubu  PIS  Antoni  Poręba
przedstawili wstępne kandydatury w osobach Pana Przewodniczącego Zarządu Marka Pławiaka,
Pana  Antoniego  Koszyka,  Przewodniczącego  Komisji  Zdrowia  i  Uzdrowisk  Włodzimierza
Oleksego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanisława Dąbrowskiego, Przewodniczącego
Komisji Budżetowej Marka Kwiatkowskiego oraz dr. Tomasza Zająca. 
Ostatniego kandydata wybierze na posiedzeniu Rada Społeczna Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-
Zdroju w dniu 1 marca 2018.
W dalszej części wypowiedzi Pan Starosta Nowosądecki poinformował, iż szpital otrzyma ok.
6 000 000 zł. środków w ramach projektu z województwa małopolskiego.
Pan Stanisław Sułkowski zwrócił się z prośbą, aby pomyśleć o boisku w Piwnicznej także. 

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad 4.
Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  Danuta  Krok przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu
Nowosądeckiego  w sprawie  przyjęcia  Programu Rozwoju  Powiatu  Nowosądeckiego  do roku
2020.

Program Rozwoju  opracowany  przez  Zarząd  Powiatu  Nowosądeckiego  powstał  w oparciu  o
przepisy  ustawy  o  zasadach  prowadzenia  polityki  rozwoju.  Program  Rozwoju  Powiatu
Nowosądeckiego  do  roku  2020  jest  dokumentem  o  charakterze  operacyjno-wdrożeniowym,
określa cele i kierunki działań polityki rozwoju Powiatu. 
Dokument  powstał  na  bazie  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Nowosądeckiego  na  lata  2011-2020,
jednakże od 2011 roku, kiedy to uchwalono powyższy dokument zaszło szereg zmian mających
istotne znaczenie dla rozwoju Powiatu. 
Dokument powyższy powstał w ramach intencji własnej nie ma terminu określonego ustawą to
jego  sporządzenia.  Podczas  opracowania  prowadzone  były  konsultacje  z  gminami,  zarówno
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mieszkańcy jaki instytucje mogły zgłaszać swoje uwagi do opracowania. Jedyne uwagi zostały w
trakcie  prac  nad  dokumentem  zgłoszone  przez  Województwo,  ZPP.  Program  został
rekomendowany przez wszystkie instytucje otrzymał dobre oceny środowiskowe.

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad 5a.
Dyrektor SPZOZ – Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu Józef Zygmunt  przedstawił
informację  nt.  aktualnej  sytuacji  w  funkcjonowaniu  SPZOZ  –  Sądeckiego  Pogotowia
Ratunkowego w Nowym Sączu.

Sądeckie  Pogotowie  Ratunkowe  jest  jednym  z  trzech  największych  stacji  pogotowia
ratunkowego  w  województwie  małopolskim,  posiadającym  13  zespołów  ratownictwa
medycznego, w tym 3 specjalistyczne i 10 podstawowych oraz 4 zespoły transportowe, w tym 1
zespół transportu specjalistycznego.

W 2017 r. zostały przyznane dla SPZOZ Sądeckiego Pogotowia ratunkowego dodatkowe
środki w ramach dotacji celowej, na jednorazowe zwiększenie stawek dobowych dla zespołów
ratownictwa medycznego – tytułem dodatkowych środków z przeznaczeniem na finansowanie
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez:
– ratowników medycznych, będących członkami ZRM,
– pielęgniarki systemu, będących członkami ZRM.

Umowa na transport specjalistyczny bez lekarza dla Szpitala w Krynicy-Zdroju obejmuje
transport  pacjenta  celem  dalszego  leczenia  lub  diagnostyki.  Sądeckie  Pogotowie  Ratunkowe
zobowiązane jest zapewnić całodobowo ambulans ratunkowy typu „P” stacjonujący w Krynicy-
Zdroju,  spełniający  wymogi  ZRM  specjalistycznego  oraz  obsadę:  kierowcę  i  ratownika  lub
pielęgniarkę. W skład zespołu transportu specjalistycznego nie wchodzi lekarz. 

W 2017 r. Sądeckie Pogotowie Ratunkowe realizowało również transporty sanitarne na
podstawie  umowy  z  38  zakładami,  takimi  jak:  sanatoria  uzdrowiskowe,  specjalistyczne
przychodnie  lekarskie,  zakłady opiekuńczo-lecznicze,  zakłady rehabilitacji  leczniczej  oraz dla
osób indywidualnych. 

W  2017  r.  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Sądeckie  Pogotowie
Ratunkowe poniosło nakłady finansowe w wysokości 303 181,05 zł w tym:
1. zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZRM,
2. zakup podnośnika – wyposażenie warsztatu,
3. zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania związany z wprowadzeniem nowego Sys-

temu Wspomagania Dowodzenia na zespołach ratownictwa medycznego.

Dyrektor SPZOZ – Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu Józef Zygmunt poruszył temat
kontroli  wykonanej  przez  ZUS  firm  ratowników  medycznych,  które  powinny  odprowadzać
składki za pracowników. Powyższe koszty powinien ponosić zakład macierzysty zatrudniający
firmy założone przez ratowników. Firma z którą pogotowie miało podpisaną umowę nie wpuściła
ZUS na kontrolę do siebie. Umowa z firmą, która zatrudniała ratowników została rozwiązana.
Pogotowie natomiast odwołało się od decyzji. Godzina pracy ratownika na etacie zatrudnionego
poprzez firmę zewnętrzną finansowo dla pogotowia jest korzystniejsza. 
W  dalszej  części  wypowiedzi  dyrektor  poinformował  o  planach  wykonania  podstacji  w
Grybowie, która miałaby lepsze warunki lokalowe niż dotychczasowa, nie mniej najpierw musi
nastąpić zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. 
Poruszono  problem  dofinansowania  dla  karetek  typu  „S”,  które  są  droższe  w  utrzymaniu  i
Protokół Nr 1/2018   28 lutego  2018 r.



dlatego są na terenie powiatu nowosądeckiego, ościenne powiaty nie inwestują w karetki typu
„S” co powoduje, że nasze karetki „S” dojeżdżają do powiatów ościennych. 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy przyznał, iż powinno zwiększyć się finansowanie
karetek typu „S”.

W 2017 roku Pogotowie wypracowało zysk w wysokości 19 000 zł. Przychody kształtowały się
na poziomie ok. 15 620 000 zł.  

Ad 5b.
Dyrektor SPZOZ Szpitala im. Dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju  Sławomir Kmak przedstawił
informację nt. aktualnej sytuacji w funkcjonowaniu SPZOZ Szpitala im. Dr J. Dietla w Krynicy-
Zdroju.  

W ramach projektu „Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. J.
Dietla w Krynicy-Zdroju” zainicjowanego w roku 2006 dokonano gruntownej modernizacji oraz
rozbudowy szpitala.  Prace  budowlano-remontowe  prowadzone  w  latach  2009  –  2011  objęły
oddziały:  chirurgii  ogólnej,  chirurgii  urazowo-ortopedycznej,  ginekologii  i  położnictwa,
noworodków  oraz  chorób  wewnętrznych.  W  ramach  projektu  wybudowano  nowy  budynek
pracowni diagnostycznych i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wartość prac, które Szpital
sfinansował w oparciu o umowę zawartą z Zarządem Województwa Małopolskiego w ramach
MRPO wyniosła prawie 13 milionów zł.

W latach 2016 – 2017 zrealizowano Projekt pn. „Rozbudowa Szpitala im. dr J. Dietla w
Krynicy-Zdroju z zastosowaniem technologii energooszczędnych”.

SP  ZOZ  na  2018  rok  posiada  umowy  z  MOW  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  w
następujących zakresach:
1. o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – w systemie podstawowego szpitalnego zabezpie-

czenia świadczeń opieki zdrowotnej,
2. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza,
3. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
4. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – profilaktyczne programy zdrowotne.

Wartość zawartych kontraktów z MOW NFZ na 2018 rok:
1. w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w okre-

sie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. – to ok. 16 374 000 zł,
2. rehabilitacja lecznicza w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – to ok. 173 000 zł,
3. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. – to

ok. 450 000 zł,
4. profilaktyczne programy zdrowotne w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – to ok. 580

zł. 
Planowane przychody z tytułu kontraktu z NFZ na 2018 r. wynoszą 34 074 122,98 zł przy

założeniu, że kontrakty podpisane na II półrocze 2018 r. będą w takiej samej wysokości jak w I
półroczu  oraz  przy uwzględnieniu  podwyżek  dla  pielęgniarek  i  położnych  od 1.09.2018 r.  o
kolejne 400 zł tj. kwota 254,6 tys. zł.

Szpital na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.
Wszystkie  bieżące  zobowiązania  wynikające  z  umów  z  dostawcami,  kontrahentami  i
wierzycielami  są  realizowane  terminowo.  Szpital  na  bieżąco  spłaca  kredyty  zaciągnięte  w
bankach.  Stan zadłużenia  z  tytułu  kredytów i  pożyczek  oraz  ugód z wierzycielami  na  dzień
31.12.2017 r. wynosi: 11 709 000 zł, w tym:
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1. Powiat Nowosądecki – ugoda restrukturyzacyjna – 801 921,58 zł – spłata w dwóch ratach,
2. Łącki  Bank  Spółdzielczy  –  kredyt  obrotowy  odnawialny  w  rachunku  bieżącym  –

1 141 597,97 zł,
3. NFOŚiGW pożyczka na rozbudowę szpitala – 2 593 405,00 zł.

Planuje  się  uruchomienie  dodatkowych  poradni  specjalistycznych  w  razie  ogłoszenia
konkursów  przez  płatnika.  Możliwe  będzie  to  w  zakresie  poradni  laktacyjnej,  poradni
ogólnopediatrycznej.  Ponadto planuje się  zwiększenie zakresu wykonywania  świadczeń przez
pracownię  endoskopii  poprzez umieszczenie  jej  w pomieszczeniach  dotychczas  zajmowanych
przez  oddziały  szpitalne,  które  od  stycznia  2018  roku  zostały  zwolnione,  co  spowoduje
zwiększenie możliwości zabiegowego ambulatoryjnego leczenia schorzeń jelita grubego.

Dyrektor  SPZOZ  Szpitala  im.  Dr  J.  Dietla  w  Krynicy-Zdroju  Sławomir  Kmak
poinformował, iż rok 2017 był najlepszy pod kontem finansowym. Udało się wygospodarować
podwyżki  dla  personelu.  Konflikty  z  lekarzami  zostały  wyciszone.  Dyrektor  pochwalił  się
informacją, iż udało się uzyskać miejsce specjalistyczne do szkolenia ortopedy. 
Członek komisji Antoni Poręba przyznał, że dobrze ocenia całokształt funkcjonowania Szpitala
pracy rady i Zarządu. Docelowo powinna być poprawiona estetyka wokół szpitala. 
Wiceprzewodniczący komisji Stanisław Sułkowski zwrócił się z pytaniem o salę wybudźeń przy
nowo otwartym bloku operacyjnym. W odpowiedzi Dyrektor Sławomir Kmak wyjaśnił, iż sala
wyburzeniowa jest przy bloku jednakże problem jest z brakiem personelu – pielęgniarek. 

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
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