
Protokół Nr 2/2018
posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 23 maja 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  dotycząca  funkcjonowania  i  sposobu  finansowania  Stanowiska  Kierowania
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

4. Informacja na temat podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki oraz stomatologii 
na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu 
z  działalności  Inspekcji  za  2017  rok  oraz  stanu  bezpieczeństwa  sanitarnego  Powiatu
Nowosądeckiego.

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;
Ryszard WĄSOWICZ -  Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania          

Kryzysowego
Ewelina MAŁEK -  Kierownik Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego  

Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Nowym 
Sączu

Mateusz WÓJCIK -  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

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 1/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Protokół został przyjęty i podpisany.

Ad 3.
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Ryszard  Wąsowicz  Kierownik  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego
przedstawił  informację  dotycząca  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. Ponadto nr alarmowy 999 obsługiwany jest
przez Skoncentrowaną Dyspozytornię Medyczną nr 2 w Tarnowie.
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.
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 2017 roku oraz o świadczeniach
udzielonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego w 2017 roku. 

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu

Ad 4.
Ewelina  MAŁEK  Kierownik  Małopolskiego  Oddziału  Wojewódzkiego   Narodowego
Funduszu  Zdrowia  Delegatura  w  Nowym  Sączu  przedstawiła  informację  na  temat
podstawowej  opieki  zdrowotnej  i  specjalistyki  oraz  stomatologii  na  terenie  Powiatu
Nowosądeckiego.
Ambulatoryjna  opieka  specjalistyczna  została  anektowana  do  30  czerwca  br.  Finansowanie
świadczeń założono na poziomie cen obowiązujących w IV kwartale 2017 r.

Leczenie  stomatologiczne  – ceny za  punkt  utrzymano  we wszystkich  zakresach na poziomie
2017r.  z  wyjątkiem  świadczeń  stomatologicznych  pomocy  doraźnej,  w  zakresie  tym
proponowana cena to 700 zł.

Podstawowa opieka  zdrowotna  –  zakłada  od 1.09 br.  wzrost  rocznej  stawki  kapitacyjnej  dla
pielęgniarki POZ, położnej POZ oraz pielęgniarki szkolnej. 

Pan Antoni  Poręba członek komisji  uznał,  iż  nie  jest  satysfakcjonujący rozkład  kontraktów
pomiędzy powiatem a miastem Nowym Sączem. Uznał, iż należy dokonać analizy wysokości
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przyznawanych  środków  finansowych  dla  miasta  Nowego  Sącza  i  gmin  Powiatu
Nowosądeckiego. Zwrócił się z prośbą do NFZ o przygotowanie powyższej informacji.  

Pan Zenon Szewczyk członek komisji zwrócił uwagę na brak specjalistów w porach nocnych i
weekendy co skutkuje poważnymi problemami i powikłaniami zdrowotnymi zgłaszających się na
opiekę  całodobową  osób  poszkodowanych.  W dalszej  części  wypowiedzi  zwrócił  uwagę  na
problem odsyłania pacjenta do odległych placówek służby zdrowia. 

Pani Ewelina Małek przyznała, iż na terenie Sądecczyzny permanentnie styka się z problemem
braku lekarzy specjalistów np. okulistami, onkologami czy gastrologami. 
Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5.
Mateusz Wójcik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu  przedstawił
informację z działalności Inspekcji za 2017 rok oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu
Nowosądeckiego.

W roku 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu na terenie Powiatu
Nowosądeckiego  bieżącym  nadzorem  sanitarnym  obejmowała  4  680  obiektów,  w  których
przeprowadzono 4 457 kontroli sanitarnych i wizytacji, wydając 2 223 decyzji administracyjne.

Do badań laboratoryjnych pobrano 2 676 próbek, w tym próbki żywnościowe, sanitarne, próby
wody do spożycia,  materiału  biologicznego  oraz  środki  zastępcze.  W ramach  prowadzonego
postępowania  egzekucyjnego  i  represyjnego  wydano  36  tytułów  wykonawczych, 61
postanowienia  o  nałożeniu  grzywny  celem  przymuszenia  do  wykonania  obowiązku  oraz
nałożono 77 mandaty karne na łączną kwotę 8 950 zł.

Prowadzenie  systematycznych  badań  oraz  dokonywanie  okresowych  ocen  stanu  sanitarnego
umożliwia  monitorowanie  sytuacji  epidemiologicznej  i  sanitarnej  oraz  podejmowanie
niezbędnych działań interwencyjnych.

Członek komisji Antoni Poręba zwrócił się z pytaniem o możliwość przywrócenia laboratorium
do Nowego Sącza i związanymi z przeniesieniem jednostki utrudnieniami. 
W  odpowiedzi   Pan  Marek  Wójcik  oświadczył,  iż  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  możliwości
przywrócenia  laboratorium do Nowego Sącza.  Zapewniony jest  transport  sanitarny badanych
próbek.  Wyposażenie z Nowego Sącza zostało przekazane dla  instytucji  o podobnym profilu
działania. 

Przewodniczący  komisji  Włodzimierz  Oleksy  zwrócił  się  z  pytaniem  o  zjawisko
zwiększających się zachorowań na różne rodzaje chorób.
Pan Mateusz Wójcik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu odpowiadając
poinformował, że odra i inne choroby takie jak ospa wietrzna podobnie, jak różyczka i świnka
cechują się cyklicznym występowaniem co kilka lat. Ospa wietrzna jest chorobą, której można
zapobiegać poprzez szczepienie. W Polsce szczepienia są nadal szczepieniami zalecanymi. 

Mamy  także  ustalony  program  szczepień  ochronnych,  z  którego  obcokrajowcy  nie  muszą
korzystać. W związku z powyższym ten wzrost zachorowań może być wyższy niż dotychczas. 

Na  zakończenie  Pan  Mateusz  Wójcik  zaznaczył,  iż  na  terenie  Powiatu  Nowosądeckiego
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realizacja  programów  jest  prowadzona  właściwie  i  z  wykorzystaniem  materiałów  i  pomocy
dydaktycznych  przekazywanych  przez  Inspekcję  Sanitarną.  Prowadzona  przez  Państwową
Inspekcję Sanitarną działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia ma na celu
zwiększenie dbałości o zdrowie mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego.

Komisja przyjęła informację.
Informacja 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
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