
Protokół Nr 8/2016   7 grudnia 2016 r.  1 

Protokół Nr 8/2016 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 7 grudnia 2016 roku 

 
 
Realizowany porządek posiedzenia: 
 

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

Powiatu Nowosądeckiego. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 

rok w zakresie obejmującym działania Komisji. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, 
święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju i Miasta i Gminy Stary Sącz, 
w 2017 roku.  

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu 
Nowosądeckiego za 2016 rok. 

7. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu 
Nowosądeckiego na 2017 rok. 

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 
 

 
 

 
Ad. 1. 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy otworzył posiedzenie i przywitał 
wszystkich przybyłych. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: 
 
 
Antoni KOSZYK   - Wicestarosta Nowosądecki, 
Małgorzata BOCHENEK  - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego, 
Dorota DOBROWOLSKA           - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich, 
Wiktor DURLAK   - Radny Powiatu Nowosądeckiego 
 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. 
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Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Dorota Dobrowolska zgłosiła 
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad komisji projektu uchwały Rady Powiatu  
Nowosądeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w 
niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju i Miasta i Gminy Stary 
Sącz, w 2017 roku.  
 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Włodzimierz Oleksy poddał pod 
głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad komisji projektu uchwały Rady 
Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek 
ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie 
Krynicy Zdroju i Miasta i Gminy Stary Sącz, w 2017 roku.  
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Włodzimierz Oleksy stwierdził, że 
wniosek został przyjęty jednogłośnie. Punkt zostanie wprowadzony jako pkt. 5 porządku 
obrad. 
 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Włodzimierz Oleksy zapytał 
Członków Komisji czy są inne wnioski lub uwagi do proponowanego porządku obrad. 
 
Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy przedstawił 
porządek posiedzenia po zmianach 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 7/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. 
 
Protokół został przyjęty i podpisany. 
 
Ad 3/4 
 
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt 
uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok w zakresie obejmującym 
działania Komisji oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 
 
Na wstępie poinformowała o autopoprawce do przedłożonego w dniu 15 listopada             
2016 r. projektu Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok. 
Zmniejszenie wydatków bieżących (statutowych) w dziale 851- Ochrona Zdrowia, 
rozdziale 851195. Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł. Na rzecz zwiększenia 
wydatków bieżących (dotacji) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł. 
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Kwota zaplanowanych wydatków w dziale 851 – Ochrona Zdrowia wynosi 9.628.188 zł               
i stanowi 6,9 % udziału w   wydatkach ogółem Powiatu. 
 
 Największą pozycję w tym dziale stanowi regulowanie składek na ubezpieczenia 
zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydatki bieżące na ten 
cel, planowane na zadania z zakresu administracji rządowej,  wynoszą 5.246.885 zł,                    
z tego: 
-  składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 5.233.968 zł- przekazywane do ZUS 
przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, 
 - ubezpieczenia zdrowotne uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych na terenie Powiatu -12.917 zł, w tym w ramach dotacji na 
ubezpieczenie wychowanków w niepublicznych placówkach wychowawczych                           
w Mochnaczce i Gostwicy -3.931zł. 
 W ramach wydatków majątkowych w tym dziale planuje się dotację celową                      
w kwocie 4.262.303 zł dla SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju – przeznaczoną na 
dofinansowanie rozbudowy Szpitala im. Dr.J.Dietla w Krynicy Zdroju z zastosowaniem 
energooszczędnych technologii. 
 
 Na pozostałe zadania w tym dziale obejmujące zadania z zakresu promocji                      
i ochrony zdrowia planuje się wydatki bieżące w wysokości 53.500 zł, w tym;  
- kwotę 40.000 zł na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu 
ochrony zdrowia podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie 
działających w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego. 
- kwotę 13.500 zł na współorganizację i realizację  programów edukacyjno-
profilaktycznych i zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu, organizację akcji z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje oraz na 
zakup materiałów edukacyjnych wykorzystywanych podczas akcji profilaktycznych 
prowadzonych na rzecz  mieszkańców Powiatu. 
 Ponadto planuje się przekazanie dotacji w kwocie 18.500 zł dla SP ZOZ Szpitala 
w Krynicy Zdroju - na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych (zgodnie z umowami zawartymi z gminami powiatu). Źródłem 
pochodzenia tych wydatków są dotacje z gmin na powyższy cel. 
 
Po wnikliwej analizie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r. 
w dziale 851 – Ochrona zdrowia, Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
Za – 5 członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  
Opinia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały 
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r., stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Włodzimierz Oleksy 
poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 
 
Projekt został pozytywnie zaopiniowany. 
Za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów 
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Ad. 5. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Włodzimierz Oleksy 
poinformował o piśmie przedstawicieli aptek z Krynicy Zdroju  dotyczące przekazania 
projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie dyżurów aptek w porze 
nocnej na terenie miasta Krynicy Zdroju. Uważają oni, że pełnienie dyżurów nocnych 
przez apteki ogólnodostępne na terenie Krynicy Zdroju w obecnej formie i według 
przedstawionego harmonogramu jest nieuzasadnione, a narzucone przez Radę Powiatu 
obowiązki nie wynikają z realnych potrzeb lokalnej społeczności. 
 
 
Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Dorota Dobrowolska 
poinformowała, iż zgodnie z art. 94 Ustawy Prawo Farmaceutyczne rozkład godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie powinien być dostosowany do potrzeb 
lokalnej społeczności oraz umożliwiać jej dostęp do leków w porze nocnej, w niedzielę                
i święta. Reasumując, Rada Powiatu Nowosądeckiego ustalając rozkład godzin pracy 
aptek kieruje się nałożonym na Radę obowiązkiem ustawowym jaki przypisał jej 
ustawodawca. Nie jest to działanie na niekorzyść przedsiębiorcy – aptekarza a jedynie 
wypełnienie delegacji ustawowej.  
 
 
 
W wyniku wnikliwej dyskusji Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy podał pod 
głosowanie wniosek do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego  o wystąpienie do wójtów                    
i burmistrzów Sądecczyzny o uzyskanie informacji związanej z zapotrzebowaniem na 
pełnienie dyżurów aptek w niedzielę i święta oraz w godzinach nocnych na terenie 
swoich gmin. 
 
 
 
Wynik głosowania: za 5 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.  
Wniosek został przyjęty i stanowi załącznik do protokołu.  
 
 
W dalszej części Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Dorota 
Dobrowolska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, 
święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju i Miasta i Gminy Stary Sącz, 
w 2017 roku. 
 
Przygotowując rozkład pracy aptek na terenie Powiatu oraz dyżurów na terenie Krynicy-
Zdroju oraz Miasta i Gminy Stary Sącz wzięto pod uwagę rzeczywiste potrzeby ludności, 
dążąc do optymalnego zaspokojenia oczekiwań społeczności lokalnej. 
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Zgodnie z utrwalonym i od wielu lat przyjętym zwyczajem dyżury w porze nocnej, 
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w Krynicy-Zdroju pełnią solidarnie 
wszystkie apteki ogólnodostępne tam działające.  
Konieczność zabezpieczenia dostępności do leków także w porze nocnej, w niedzielę, 
święta i inne dni wolne od pracy ściśle podyktowana jest charakterem uzdrowiskowo-
sanatoryjnym terenu, jakim jest Krynica-Zdrój a także potrzebami społeczności lokalnej 
oraz przebywających tam kuracjuszy i turystów, zważywszy, że najbliżej działające 
apteki całodobowe ulokowane są w Nowym Sączu.  
 
W roku 2017 Rada Powiatu Nowosądeckiego dodatkowo ustala dyżury aptek w porze 
nocnej, w niedzielę, w święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta i Gminy Stary 
Sącz. Niniejsze działanie podyktowane jest zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługi w 
systemie całodobowym, zgłaszanym przez społeczność lokalną oraz Burmistrza Miasta  
i Gminy Stary Sącz. Ustalenie dyżurów na tym obszarze będzie również z korzyścią dla 
innych, blisko położonych gmin, dla których znacząco poprawi się dostęp do usług 
aptekarskich w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy (przykładowo 
Łącko, czy Podegrodzie). 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Włodzimierz Oleksy 
poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i 
inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju i Miasta i Gminy Stary Sącz, w 2017 roku. 
 
Projekt został pozytywnie zaopiniowany. 
Za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 
 
 
Ad. 6. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego 
przedstawił sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji w 2016 r. 
 
Przewodniczący Komisji podkreślił, iż udało się wiele ważnych spraw omówić podczas 
prac Komisji w 2016 r. 
Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
Sprawozdanie z pracy Komisji w 2016 roku zostało jednogłośnie przyjęte. 
Dokument stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Komisja Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego, wypracowała plan pracy 
Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.  
 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie plan pracy Komisji Zdrowia  
i Uzdrowisk RPN. 
 
Projekt planu pracy Komisji na 2017 rok został jednogłośnie przyjęty. 
Dokument stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.8/9 
 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy podziękował zebranym za przybycie 
i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 
 

  Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN 
 

  
                                                       
                                                                        Włodzimierz Oleksy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska 


