
Protokół nr 19/12
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 30 maja 2012 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa.

Godz. rozpoczęcia – 14:30
Godz. zakończenia – 18:00

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Ryszard Kalus – Przewodniczący Komisji
2. Barbara Wójtowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Henryka Pilna – Sekretarz Komisji
4. Michał Jurewicz – członek 
5. Bronisław Kopeć – członek 

Radni nieobecni: Zenon Szynka, Józef Potyszka, Dariusz Zdunek. 

Ponadto w posiedzeniu udział wziął Burmistrz Nowogrodźca R. Relich.

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Analiza działalności służy zdrowia w mieście i gminie za 2011 rok i plany na 2012 

rok:
− ośrodki zdrowia;
− Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
− Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.

4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad.  1.  Otwarcia  posiedzenia  i  przedstawienia  porządku dokonał  Przewodniczący  Komisji 
R. Kalus.

Ad. 2. Protokół nr 18/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 
0. 

Ad. 3. Z uwagi na nieobecność dyrektorów placówek służby zdrowia z Gminy Nowogrodziec 
temat omówił obecny na posiedzeniu Burmistrz Nowogrodźca, który jest Przewodniczącym 
Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  oraz 
Przewodniczącym  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej. 
Burmistrz  Nowogrodźca  R.  Relich  przedstawił  sprawozdanie  Dyrektora  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej M. Krzywdzińskiego za rok 2011.
Ośrodki Zdrowia ogółem: 
− przychody: 2386.481,83 zł
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− koszty: 2.383.676,86 zł
− wynik finansowy:   + 2.804,97 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r.:
− środki pieniężne w kasie: 2.727,32 zł
− środki pieniężne w banku 38.881,64 zł
− środki pieniężne na lokatach bankowych: 350.000,00 zł
razem: 391.608,96 zł.

Zatrudnienie:
− pracownicy na stanowisku nierobotniczym 19 osób,
− pracownicy na stanowisku robotniczym 9 osób,
razem 27 osób.

Sytuacja  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowogrodźcu  jest 
stabilna, nie przewiduje się zagrożenia gospodarki finansowej.
Ponadto z przychodów uzyskanych w 2011 r.  wykonano konieczne remonty w ośrodkach 
zdrowia  w Nowogrodźcu,  Wykrotach,  Zebrzydowej,  w punkcie  lekarskim w Gierałtowie. 
Zatrudnienie obecne to: Pan Andrzej Laskowski, Pani Irena Laskowska, Pan Adam Ciemięga, 
Pani Halina Dembolecka-Ciemięga, Pan Marcin Krzywdziński i Pan Andrzej Przybyłek. 
Dla  pozyskania  nowych  lekarzy,  dla  zwiększenia  opieki  nad  pacjentami  w  Gminie 
Nowogrodziec  Burmistrz  Nowogrodźca  R.  Relich  robi  rozeznania,  czy  są  możliwości 
zatrudnienia młodych lekarzy z Ukrainy. 

Następnie  Burmistrz  Nowogrodźca  R.  Relich  przedstawił  informację  Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej K. Łapota.
Przychody  ze  sprzedaży  uzyskano  w  2011  r.  w  wysokości  2.514.266,39  zł,  przychody 
finansowe (odsetki) kwota 9.661,04 zł, ogółem przychody 2.535.449,43 zł.
Koszty  działalności  operacyjnej:  2.503.727,98  zł,  koszty  finansowe:  8.442,60  zł,  ogółem 
koszty  działalności:  2.512.170,58  zł.  Osiągnięto  zysk  w  wysokości  23.278,85  zł,  który 
zostanie przekazany na działalność statutową. 
Zatrudnieni:
− pracownicy ogółem 51 osób, w tym kobiety 45 osób, mężczyźni 6 osób,
− pracownicy na stanowiskach roboczych 10 osób, w tym kobiety 5 osób,  mężczyźni  5 

osób,
− pracownicy na stanowiskach nieroboczych 41 osób, w tym pielęgniarki 16 osób,
− pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych 1 osoba.
Obiekt jest w pełni nie wykorzystany,  konieczny jest remont  i dostosowanie do obecnych 
wymogów sanitarnych. Na ten cel konieczne są środki finansowe poza budżetem gminy. 
Obecnie  w  Zakładzie  przebywa  64  pacjentów,  opieką  paliatywną  objęci  są  od  8  do  10 
pacjentów.  Aby  rozwinąć  działalność  SPZZOZ  rozważyć  należy  wiele  kierunków 
działalności, dotyczy to również nie tylko remontów, modernizacji, ale również wyposażenia 
w majątek. Inną formą działalności może być również przekształcenie w „spółkę celową”, ten 
problem powinien być rozważony na forum Rady Miejskiej z lekarzami w mieście i gminie, 
dyskusje publiczne na otwartych zebraniach.

Ad. 4.  Sprawa oceny działalności służby zdrowia w mieście i gminie zostanie omówiona z 
dyrektorami placówek w innym dogodniejszym dla w/w terminie. Ponieważ dotyczy to ogółu 
społeczeństwa,  dostępności  do  korzystania  z  porad  lekarskich  jak  i  korzystania  z  usług 
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laboratorium  przy  Samodzielnym  Publicznym  Zespole  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej. 
Obecnie  pacjenci  kierowani  są  do  takich  placówek  w  Bolesławcu,  co  wiąże  się  z 
dodatkowymi kosztami.

Radni  w  dyskusji  dopytywali  o  sprawę  sprzedaży  nieruchomości  w  Parzycach  (budynek 
szkolny) oraz o drobne naprawy przy drogach (nieczynne punkty świetlne).

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 18:00 
zamknął posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 
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