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Protokół nr 28/13 
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 25 kwietnia 2013 r. 
 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa. 
 
Godz. rozpoczęcia – 14:30 
Godz. zakończenia – 17:10 
 
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. Józef Potyszka – członek  
6. Bronisław Kopeć – członek 
7. Dariusz Zdunek – członek 

Nieobecni radny Zenon Szynka. 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wziął Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. 
 
Temat posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
3. Analiza działalności służby zdrowia w mieście i gminie za 2012 rok i plany na 2013 

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 27/13 z dnia 25 lutego i 07 marca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie. 
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 
– 0. 
 
Ad. 3. Informację złożył Burmistrz Nowogrodźca R. Relich. 
W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok są wykazane sprawozdania 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu i Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Nowogrodźcu.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu – przychody 
uzyskane w 2012 roku  wynoszą 2.502.947,01 zł, koszty poniesione w kwocie 2.489.687,62 
zł, wynik finansowy +13.259,39 zł. 
Przedłożone sprawozdanie zawiera: 

− sprawozdanie z realizacji planu finansowego, 
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− wykaz kosztów wg. rodzajów i miejsc powstawania, 
− zobowiązania i należności, 
− stan środków pieniężnych, 
− informacja opisowa z wykonania planu finansowego. 

Powyższe sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Radę Społeczną oraz pozytywnie 
zaopiniowano plan finansowy na rok 2013. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu – wg. 
sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2012 r. wynika, że: przychody ogółem 
wynoszą 2.666.926 zł, koszty ogółem 2.665.775 zł, wynik netto 1.151 zł, stan należności w 
kwocie 182.410 zł, stan zobowiązań w kwocie 250.150 zł (są to zobowiązania terminowe).  
W najbliższym czasie zostanie ustalony termin posiedzenia Rady Społecznej, której 
przedmiotem będzie ocena i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok i planu 
finansowego na rok 2013. 

Podstawową rolą Dyrektorów Zakładów jest zapewnienie organizacji prowadzenia 
ośrodków w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku SPZOZ i opieka lecznicza 
i opieka paliatywna w przypadku SPZZOZ.  
Natomiast rolą właściciela – organu założycielskiego co do bazy jest zapewnienie 
wyposażenia, warunków zgodnie ze wszelkimi normami, aby działalność statutowa mogła 
być prowadzona w sposób bezpieczny, ciągły i stabilny.  

Z uwagi na okoliczności związane z Ośrodkiem Zdrowia w Zebrzydowej chciałby 
poznać stanowisko Komisji, aby uzyskać akceptację, która będzie powszechnie przez 
mieszkańców akceptowana i znana co do faktów, które są prawdziwe jak również planu 
działań. Ponieważ są to konkretne rekomendacje do budżetu bieżącego i przyszłego.  
Dodał, że z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, poza działalnością bieżącą nie 
można finansować inwestycji i remontów. Stąd swoboda Dyrektorów odnośnie wykorzystania 
tych środków jest ograniczona. 
 
W trakcie dyskusji poruszono kwestie: 
 
Radny D. Zdunek zadał pytanie, czy zostanie zachowana ta sama sieć ośrodków zdrowia? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że nie ma planów związanych ze zmianą 
sieci dotyczącej ośrodków zdrowia. Nie posiada takiej informacji. 
 
Przewodniczący Komisji R. Kalus poprosił o przedstawienie sytuacji lekarzy, czy nie planują 
odejścia na emeryturę? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że Państwo Laskowscy są lekarzami z 
uprawnieniami emerytalnymi i w zasadzie w każdej sytuacji i w każdym terminie mogą 
zakończyć pracę. Lekarze są na kontraktach cywilno – prawnych czyli nie są etatowymi 
pracownikami zatrudnionymi w Ośrodku Zdrowia.  
Trudno jest określić jakie plany osobiste i zawodowe mają Państwo Laskowscy. Praktycznie z 
dnia na dzień w każdym przypadku może dotyczyć problem braku lekarza.   

 
Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, ilu jest lekarzy kontraktowych? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że wszyscy. Natomiast Dyrektora M. 
Krzywdzińskiego łączy umowa o pracę.  
 
Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, czy lekarze mogą mieć kontrakty poza 
innymi miejscami? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że tak jak Dyrektor M. Krzywdziński 
stwierdził na sesji, Gmina Nowogrodziec jest jedyną Gminą na terenie Powiatu 
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Bolesławieckiego, która posiada publiczną opiekę zdrowotną. W pozostałych gminach są 
niepubliczne zakłady, w których są indywidualne praktyki lekarskie.  
 
Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, jaka była by sytuacja gdyby taka zmiana 
nastąpiła w Gminie Nowogrodziec? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że w obecnej atmosferze jest to nie możliwe 
i takiego ryzyka nie podejmie. Ponieważ zmianę wprowadza się w życie w atmosferze dobrej 
komunikacji i bezpośredniej komunikacji z mieszkańcami, w atmosferze prawdy a nie fałszu 
czy manipulacji i negatywnych emocji.  
 
Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, jaka będzie sytuacja jeżeli Państwo 
Ciemięgowie odmówią pracy w Zebrzydowej w związku ze zmianą miejsca zamieszkania? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że mają takie prawo. Jest to decyzja 
Dyrektora i on jest odpowiedzialny za zatrudnianie i określanie miejsca pracy lekarzy.  
Można było to pytanie zadać wcześniej, przed sytuacją do dnia 21 marca br. co w następstwie 
będzie się działo wokół Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowej poza zaleceniem Sanepidu.  
 
Przewodniczący Komisji R. Kalus nadmienił w sprawie budowy nowego ośrodka zdrowia. 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że budowa nowego ośrodka zdrowia jest 
niemożliwa dlatego, że musi być poprzedzona zmianą w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, a procedury związane ze zmianą planu są procesem 
wielomiesięcznym, prawie rocznym.  
 
Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, czy po opuszczeniu budynku przez Państwo 
Ciemięga nie będzie problemy prowadzenia działalności? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że fakt zamieszkiwania przez Państwo 
Ciemięga w Ośrodku Zdrowia w Zebrzydowej nie był przez lata od 1998 roku powodem 
niewykonywania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ten fakt generalnie nie miał 
znaczenia. Komisja Rady Miejskiej, której Pan Mitera był członkiem w 2004 roku – i o tym 
informowała Dyrektor I. Laskowska w obecności Burmistrza E. Szczerbienia, że będzie 
budowany w 2004 roku nowy Ośrodek Zdrowia w Wykrotach i w 2005 roku w Zebrzydowej. 
Bo zgoda Sanepidu na funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowej mija we wrześniu 
2004 roku, a w przypadku Ośrodka Zdrowia w Wykrotach na początku 2004 roku. Nie byłoby 
tego problemu, gdyby te postanowienia były wówczas zrealizowane. Zalecenia Sanepidu są 
od 1998 roku. Decyzja Inspektora Sanitarnego z dnia 10 kwietnia br. w sprawie Ośrodka 
Zdrowia w Zebrzydowej skierowana na ręce Dyrektora SPZOZ odmawia zmiany terminu 
wykonania obowiązku na podstawie upomnienia, w którym się wzywa do bezzwłocznego 
wykonania: „doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego sufity i ściany, w 
pomieszczeniach gabinetów lekarskich, punktu szczepień i poczekalni, pokoju socjalnego 
oraz stolarki okiennej we wszystkich pomieszczeniach obiektu oraz zapewnić w Ośrodku 
Zdrowia ustęp ogólnodostępny dla pacjentów i osób im towarzyszących zgodnie z 
obowiązującymi przepisami”. Wczytując się w decyzję odstępstw jest 14.  
Niezrozumiałym jest obecnie decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który rok rocznie 
prolongował wykonanie zaleceń i w sposób skuteczny ich nie wyegzekwował przez lata od 
1998 do 2012, a w roku 2013 nie pozwala na wykonanie, pomimo ustawowego terminu 
dostosowania obiektu do 31 grudnia 2016 r.  
W związku z powyższym Dyrektor M. Krzywdziński ma pytanie, co dalej? 
Dyrektor mówił o tym na sesji, że do 2006 roku było 0 zł środków z budżetu Gminy na 
zadania.  
Gmina od 2007 roku, w większości we współpracy z Rada Miejską dotowała zadania 



4 
 

inwestycyjne i wydatki bieżące związane z zakupem poszczególnych urządzeń, przyrządów. 
Niemożliwym jest wykonanie zadań w jednym czasie z uwagi na ograniczenie finansowe. 
Gdyby nie zamieszanie wokół Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowej prawdopodobnie byłaby 
możliwość prolongaty do 2016 roku, tak jak w poprzednich latach, ale stało się inaczej i jest 
to problem do rozwiązania.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zadała pytanie, projekt na budowę ośrodka zdrowia 
rozliczony w kosztach przez Dyrektora M. Krzywdzińskiego dotyczył budowy, którego 
ośrodka? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że podawał tą informację, ale jeszcze do 
końca jej nie zweryfikował. Na pewno zweryfikował miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w Zebrzydowej i nie ma możliwości i nie było możliwości lokalizacji innego 
ośrodka zdrowia i jego budowy (jeśli nie w miejsce istniejącego) na terenie Zebrzydowej. 
Nie wie skąd i na jakiej podstawie Burmistrz poprzedniej kadencji w 2004 roku informował 
organy kontrolne o budowie nowego ośrodka zdrowia.  
 
Przewodniczący Komisji R. Kalus zwrócił się do Wiceprzewodniczącej Rady i Burmistrza, 
dlaczego nie można było zadziałać będąc Radnymi w tej kadencji?  
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich poprosił, aby nie obarczać ich odpowiedzialnością, bo 
sytuacją, której kadencja wtedy była zdominowana to była sytuacja spółki ciepłowniczej - 
Spółki „Termoel”. Praktycznie przez co najmniej trzy lata, poza pierwszym rokiem niczym 
innym się nie zajmowali jak problemem dostarczania ciepła, problemami finansowymi 
dotyczącymi obsługi zadłużenia, płynności tej spółki, zapłaty rachunku za gaz itd. 
 
Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, czy Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej 
będzie istniał, czy nie będzie istniał? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że jest to pytanie do niego jak i do radnego. 
Poprosił, aby się nad tym zastanowić.  
 
Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, co zrobić z pacjentami w trakcie remontu. 
Może należałoby cały budynek przerobić na ośrodek i jakie byłyby z tym związane koszty.  
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że jest 25 kwietnia 2013 r. Nie ma tytułu 
inwestycyjnego w budżecie, nie ma rozpoczętych prac projektowych zakończonych 
pozwoleniem na budowę, bądź przynajmniej zgłoszeń w zakresie remontu. Nie ma środków 
na to zadanie, nie ma decyzji o zapewnieniu możliwości korzystania z opieki zdrowotnej w 
innym ośrodku na czas remontu. Nie ma wypracowanej decyzji o być może zmianie 
lokalizacji, bo to pociąga za sobą drugą decyzję.  
Następnie nadmienił, że protokół kontroli, która została przeprowadzona przez dwóch 
pracowników Sanepidu w Bolesławcu jest z dnia 3 kwietnia 2013 r. Natomiast 10 kwietnia 
2013 r. czyli po upływie 7 dni Dyrektor SPZOZ M. Krzywdziński otrzymuje upomnienie, w 
którym wzywa się zobowiązanego do wykonania zaleceń opisanych w protokole. W tym 
samym dniu jest decyzja nr 260/13 „odmawia się zmiany terminu wykonania obowiązków w 
Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Zebrzydowej”. 
 
Radny D. Zdunek stwierdził, że decyzja Sanepidu ma podłoże polityczne (o ile można nazwać 
to polityką). W chwili obecnej są dwa rozwiązania, można liczyć na to, że Sanepid decyzję 
zmieni i przedłuży termin wykonania, a jeżeli przedłuży to i tak trzeba jak najszybciej podjąć 
decyzję o remoncie bądź budowy nowego ośrodka. Uważa, że na dzisiejszej Komisji należy 
wypracować stanowisko w tej sprawie.  
Przewodniczący Komisji R. Kalus powiedział, że będzie problem bo gdzie będą przyjmowani 
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pacjenci z Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowej. 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że są dwie możliwości ośrodek zdrowia w 
Nowogrodźcu bądź w Wykrotach.  
 
Radny D. Zdunek zadał pytanie, czy istnieje możliwość, aby równolegle przystąpić do 
budowy nowego ośrodka na działce gminnej i dokonania zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że należy najpierw dokonać zmiany w 
planie, bo inaczej nie uzyska się pozwolenia na budowę.  
 
Radny D. Zdunek zadał pytanie, czy działka, na której jest kort do tenisa jest działką na 
działalność służby zdrowia? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że działka była jednorodna, a kort tenisowy 
powstał w ramach własnej inicjatywy najemcy. Nie ma informacji czy jest ona wyodrębniona 
geodezyjnie, ale to zostanie sprawdzone.  
Radny D. Zdunek stwierdził, że gdyby działka, na której znajduje się kort była w planie pod 
służbę zdrowia to nie byłoby problemu budowy. 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich zadał pytanie jak zagospodarować obecny budynek.  
Radny D. Zdunek odpowiedział, że sprzedać. Dodał również, że jest zwolennikiem budowy 
nowego obiektu. Następnie zadał pytanie, jakie są możliwości wygospodarowania środków na 
remont? 
Przewodniczący Komisji R. Kalus stwierdził, że należy dokonać jak najszybszej analizy 
kosztów.  
 
W trakcie dyskusji Burmistrz Nowogrodźca R. Relich poinformował, że otrzymał wiadomość 
od Dyrektora SPZOZ, że termin wykonania zaleceń został przesunięty do 30 września 2013 r.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zaproponowała, aby na czas remontu otworzyć punkty 
lekarskie w szkole w Zebrzydowej i Czernej. 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że otwarcie punktu lekarskiego również 
wymaga zgody Sanepidu. Obiekt musi być dostosowany.  
 
W wyniku dyskusji Komisja wypracowała wniosek, aby wygospodarować środki i jak 
najszybciej podjąć prace remontowe w Ośrodku Zdrowia w Zebrzydowej.  
W wyniku glosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” wnioskiem - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 
– 0. 
 
W dalszej części posiedzenia omówiono działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. 
 
Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, czy Dyrektor SPZZOZ ma wystarczającą 
ilość personelu średniego? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że uwarunkowania jeżeli chodzi o personel 
medyczny to kształcenie nowego personelu, pielęgniarki podejmują pracę nie tylko w Polsce, 
ale i za granicą oraz warunki pracy i wynagrodzenia. Aktualnie nie ma kłopotu jeżeli chodzi o 
personel, ale nie ma nowych pracowników.  
 
Przewodniczący Komisji R. Kalus zadał pytanie, czy laboratorium uzyskuje zysk? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że analizator do laboratorium zakupiony był 
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przez Gminę po to, aby mieszkańcy podstawowe badania wykonywali w Nowogrodźcu, a nie 
musieli jeździć do Bolesławca. Analiza przedstawiona do sprawozdania z wykonania budżetu 
nie wyodrębnia laboratorium analitycznego.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zadała pytanie, czy Dyrektor K. Łapot starał się o 
pozyskanie środków zewnętrznych? 
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że Dyrektor K. Łapot dzieli pracę dyrektora, 
lekarza i indywidualnej praktyki lekarskiej. Ponadto Dyrektor K. Łapot oczekuje od Rady 
Miejskiej decyzji w zakresie inwestycji w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w 
Nowogrodźcu i wskazuje też konieczność budowy nowego zakładu, a nie inwestycji w 
miejsce istniejącego.  
 
Ad. 4. 
 
Radna B. Wójtowicz poruszyła sprawę poprawy ścieżek w parku w Wykrotach oraz 
spryskania powierzchni drogi masą bitumiczną - ul. Kolejowa w Wykrotach. 
 
Radny D. Zdunek poruszył sprawę braku szafki pod umywalkę w szatni sportowej przy 
boisku w Zebrzydowej i sprawę klubu sportowego z Kierżna oraz sprawę miejsc w 
przedszkolu.  
 
Radny Br. Kopeć poinformował, że mieszkańcy Parzyc nie chcą zapisywać swoich dzieci do 
szkoły w Zebrzydowej tylko do Nowogrodźca uzasadniając to lepszym dojazdem.  
 
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 17:10   
zamknął posiedzenie.  
 
          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 
 
 
      Jolanta Janeczko                                                                           Ryszard Kalus 
                                                                                                   Przewodniczący Komisji  
 
 
 


