
Protokół Nr 17/14 

z posiedzenia Komisji Budżetu 

odbytego w dniu 30 lipca 2014 r. 

 

 

Posiedzenie otworzył Pan Sebastian Rychlik –Przewodniczący Komisji Budżetu, który 

na wstępie powitał zebranych. W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne 

do obradowania i przedstawił zaplanowany porządek obrad, który przedstawia się 

następująco: 

 

1. Zapoznanie się z działalnością wybranej jednostki organizacyjnej gminy – SP ZPOZ. 

2. Sprawy bieżące i różne. 

 
Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag 

i został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Realizując tematykę dzisiejszego posiedzenia, Przewodniczący komisji powitał na 

posiedzeniu Panią Elżbietę Weber – księgową SPZPOZ w Widawie, która zapoznała 

członków komisji z działalnością służby zdrowia na terenie gminy.  

Odpowiadając na pytania radnych, Pani Weber poinformowała, że budynek byłej pralni 

będzie docelowo przeznaczony do rozbiórki, ale na dzień dzisiejszy ośrodek zdrowia 

dysponuje tylko zawiadomieniem ze Starostwa Powiatowego o tym, iż zostało wszczęte 

postępowanie zmierzające do decyzji o rozbiórce. 

W toku dalszej wypowiedzi Pani Weber przystąpiła do omówienie spraw dotyczących 

działalności służby zdrowia. Oznajmiła, że w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej został 

podpisany kontrakt z NFZ, który m.in. finansuje usługi POZ, higienę szkolną, gabinet 

położnej, gabinet pielęgniarki środowiskowej. Kontynuując Pani Weber oznajmiła, 

że w związku z tym, że ostatnio ogłoszony przez NFZ konkurs na świadczenia 

fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne został rozstrzygnięty niekorzystnie dla SPZPOZ 

w Widawie, gabinet rehabilitacyjny funkcjonuje w ramach środków własnych i dotacji gminy. 

Brak kontraktu z NFZ na działalność gabinetu rehabilitacyjnego wynika, zdaniem Pani Weber 

przede wszystkim z niezadawalających warunków lokalowych. 

W tym miejscu radna Ziółkowska sugerowała zatrudnienie większej liczby rehabilitantów, 

gdyż obecna sytuacja zmusza pacjentów do długiego oczekiwania na rozpoczęcie 

rehabilitacji. Ponadto, zdaniem radnej podpisanie z NFZ kontraktu na zabiegi rehabilitacyjne 

winno być uzależnione również od ogólnej liczby pacjentów zadeklarowanych do ośrodka 

zdrowia.  

Kontynuując swoje wystąpienie Pani Weber oznajmiła, że do lekarzy rodzinnych 

zadeklarowanych jest 5841 osób, a w ramach swojej działalności w ośrodkach zdrowia 

wdrażane są II programy profilaktyczne - -przeciwko chorobom gruźlicy i chorobom układu 

krążenia. Ponadto w ramach swojej działalności ośrodek zdrowia w Widawie umożliwia 

nieodpłatny kontakt ze specjalistami – kardiologiem, endokrynologiem, psychiatrą 

i rehabilitantem. Również swoich porad, ale odpłatnych w ośrodku zdrowia w Widawie 

udzielają inni specjaliści – ortopeda, częściowo urolog, lekarz wykonujący badanie usg. 

W toku dalszego wystąpienia Pani Weber poinformowała, że od niedawna działa również 

Poradnia K, w której lekarz ginekolog udziela porad w każdy poniedziałek.  

W tym miejscu głos zabrała radna Ziółkowska, która pytała w jakich godzinach udzielane 

są porady ginekologiczno- położnicze. 

Pani Weber odpowiedziała, że w godzinach dopołudniowych. 



Wobec powyższego Pan Sebastian Rychlik – Przewodniczący komisji, myśląc o kobietach 

pracujących zawodowo zaproponował poczynienie starań, aby np. raz w miesiącu gabinet był 

czynny w godzinach popołudniowych. 

Powyższe poparła radna Katarzyna Ziółkowska. 

Kontynuując temat Pani Elżbieta Weber oznajmiła, że od 3 lutego 2014 r. do końca roku 

realizowany jest program Zdrowa Gmina, który w szczególności dotyczy zapobieganiu 

chorobom powodującym patologię ruchu oraz profilaktyki wykrywania szyjki macicy.    

Kolejno głos zabrał Przewodniczący Rychlik, który prosił o finansowe sprawozdanie 

z działalności służby zdrowia.  

W odpowiedzi na powyższe księgowa ośrodka zdrowia odpowiedziała, że bilans finansowy 

radni poznali na ostatniej sesji Rady Gminy, wobec tego dzisiaj przedstawi wykonanie 

budżetu za I półrocze: 

 sprzedaż usług – wykonanie w 48%, 

 dotacje – wykonanie w 66%, 

 pozyskane przychody (czynsze, odsetki, przychody z tytułu wyroku) – wykonanie w 

70%, 

 koszty amortyzacji – wykonanie w 35%, 

 koszty środków jednorazowego użytku – wykonanie w 56%, 

 koszty zakupu opału – wykonanie w 37%, 

 koszty zakupu energii elektrycznej – wykonanie w 49%, 

 koszty zakupu artykułów biurowych – wykonanie w 31%, 

 pozostałe zakupy (środki czystości, wywóz nieczystości, zakup wody) – wykonanie w 

57%, 

 usługi medyczne (badanie rtg, konsultacje medyczne) – wykonanie w 45%, 

 usługi transportowe – wykonanie w 6%, 

 usługi remontowe – wykonanie w 35%, 

 usługi telekomunikacyjne, pocztowe – wykonanie w 44%, 

 pozostałe usługi (usługi komornika, obsługa kotłowni, usługi informatyczne) – 

wykonanie w 68%, 

 opłaty bankowe – wykonanie w 44%, 

 pozostałe opłaty (środowiskowe) – wykonanie w 120%, 

 podatek od nieruchomości – wykonanie w 50%, 

 wynagrodzenia – wykonanie w 51%, 

 umowy zlecenia, umowy o dzieło – wykonanie w 29%, 

 składki ZUS – wykonanie w 49%, 

 inne świadczenia na rzecz pracodawcy – wykonanie w 37%, 

 podróże służbowe – wykonanie w 49%, 

 ryczałt samochodowy – wykonanie w 45%, 

 inwestycje – wykonanie w 12% 

 

Po wysłuchaniu powyższego przewodniczący Rychlik zapytał, czy są jakieś plany dotyczące 

remontów w roku bieżącym. 

Pani Weber odpowiedziała, że na pewno będzie przeprowadzona odnowa elewacji ośrodka 

zdrowia w Chociwiu, a po uzyskaniu właściwych pozwoleń rozbiórka budynku byłej pralni.  

Powracając do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze, radna Ziółkowska pytała 

z kim były zawierane umowy zlecenia. 

Pani Weber odpowiedziała, że takie umowy zawierane są z lekarzami, którzy nie prowadzą 

działalności gospodarczej lub z innymi fachowcami wykonującymi różnorodne przeglądy 

okresowe.  



Ponownie głos zabrała radna Ziółkowska, która pytała, czy były podejmowane działania, aby 

również w soboty dyżurował lekarz w ośrodku zdrowia.  

Pani Weber odpowiadając na powyższe oznajmiła, że SPZPOZ występował z taką prośbą 

do NFZ, jednak odpowiedź Funduszu była odmowna i jednoznaczna. Powodem takiej decyzji 

są podpisane kontrakty na opiekę w czasie weekendów i świąt, wobec tego umożliwienie 

pracy ośrodka zdrowia w soboty spowodowałoby dublowanie się kontraktów. 

Kolejno głos zabrał Przewodniczący Rychlik, który pytał, czy pielęgniarka szkolna mając na 

uwadze dobro dzieci może zainicjować np. akcję „Wycieczka na grzyby”, „Jak zabezpieczyć 

się przed jesiennymi chorobami”, dodał, że podobne akcje wykonuje Sanepid.. 

Odpowiadając na powyższe księgowa odpowiedziała, że w ramach POZ takie akcja nie 

mogłyby być zrealizowana.  

Kolejno radna Ziółkowska pytała o opiekę stomatologiczna dla młodzieży szkolnej.  

Pani Weber odpowiedziała, że takiej opieki nie zabezpiecza kontrakt z NFZ.   

 

 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej do realizacji na tym posiedzeniu, Pan 

Sebastian Rychlik - Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu i zakończył 

obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna      Przewodniczący Komisji Budżetu 

 

           Sebastian Rychlik 


