
Protokół Nr 16/14 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytego w dniu 30 października 2014 r. 

 

 

Ostatnie w tejże kadencji posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Pan Andrzej 

Kowalczyk – przewodniczący komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał członków 

komisji oraz przedstawiciela służby zdrowia – Pana Kierownika Sławomira Zaparta.  

W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił 

zaplanowany porządek obrad: 

 

1. Zapoznanie się z działalnością służby zdrowia na terenie gminy.  

2. Sprawy bieżące i różne. 

 
Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłaszano uwag i został przyjęty 

jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu 

wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu 

dzisiejszym. Do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, został 

przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 1 

W pierwszym punkcie obrad głos zabrał Sławomir Zapart – Kierownik SPZPOZ, 

który przedstawił sprawozdanie z działalności służby zdrowia na terenie gminy za I półrocze 

2014 r.. Oznajmił, że wynik finansowy za I półrocze jest dodatni i wyniósł 78 884 zł, 

a planowany zysk na koniec roku będzie kształtował się w wysokości ok. 3809 zł. 

Kontynuując Kierownik SPZPOZ wyjaśnił, że tak duży dodatni wynik finansowy za 

I półrocze związany jest z orzeczeniem sądu w sprawie przywłaszczenia przez byłego 

pracownika środków finansowych. W toku dalszej wypowiedzi Pan Zapart wyjaśnił, 

że z osobą skazaną zostało zawarte porozumienie w wyniku którego ¾ zobowiązań wobec 

ośrodka zdrowia zostało spłaconych, a pozostała należna kwota będzie uiszczana co miesiąc 

w wysokości 1 000 zł.  

W toku dalszego wystąpienia Kierownik przedstawił zakres prac remontowych wykonanych 

w pierwszym półroczu b.r.: przy współudziale środków funduszu sołeckiego sołectwa 

Widawa wykonano parking przy ośrodku zdrowia w Widawie, za środki własne ośrodka 

zdrowia wykonano ogrodzenie terenu oraz malowanie części pomieszczeń.  

Ponadto, odnowiono elewację budynku ośrodka zdrowia w Chociwiu. W tym miejscu 

dr Zapart stwierdził, że w przyszłości należałoby wystąpić o wydanie zezwolenia na usunięcie 

starych drzew znajdujących się na placu ośrodka zdrowia w Chociwiu oraz wybudowanie 

nowego ogrodzenia.  

W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący komisji – Pan Andrzej Kowalczyk, który pytał o 

zarządcę mieszkań znajdujących się w budynku ośrodka zdrowia w Chociwiu.  

Dr Zapart oznajmił, że zarządcą mieszkań jest Urząd Gminy, dodał, że jedno mieszkanie 

zajmuje Pan Kucper, a drugie jest niezamieszkałe. 

Kolejno głos zabrał radny Janiak, który pytał o dalsze zamierzenia dot. budynku byłej pralni 

znajdującego się na placu ośrodka zdrowia w Widawie oraz działalność gabinetu 

rehabilitacyjnego. 

Odpowiadając na powyższe dr Zapart oznajmił, że na budynek byłej pralni jest już wydane 

pozwolenie na rozbiórkę i w dalszej kolejności należy wyłonić wykonawcę tego zadania, 



natomiast odpowiadając na drugą część pytania, dr Zapart oznajmił, że obecnie działalność 

rehabilitacyjna dla mieszkańców jest finansowana ze środków własnych oraz środków 

programu „Zdrowa Gmina”.  

Po wypowiedzi dr Zaparta, radny Janiak pytał o rolę Rady Społecznej w całej działalności 

służby zdrowia.  

Kierownik SPOZPOZ odpowiedział, że owa Rada jest organem kontrolnym, nadzorczym oraz 

doradczym. 

W toku dalszego posiedzenia Radny Marcin Janiak wskazywał na potrzebę poprawy dolnej 

części elewacji budynku ośrodka zdrowia w Widawie.  

Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Sławomir Zapart poinformował o zmianach 

programowych Funduszu Zdrowia. Dodał, że wchodzi pakiet zdrowotny związany z szybkim 

wykrywaniem nowotworów, który zdaniem Kierownika wniesie sporo zamieszania w pracy 

lekarzy rodzinnych, a nie ma żadnej pewności, że przyczyni się do większej efektywności 

wykrywania raka.  

 

 

Ad.2 

Realizując drugi punkt porządku obrad, radni analizowali sprawy bieżące dotyczące 

działalności gminy.  

 

 

Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na dzisiejsze posiedzenie, Pan 

Andrzej Kowalczyk – Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu 

i zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:  

Emilia Konieczna        

 


