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Protokół nr 0012.3.KR.2015 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Rady GZOZ – u z dnia 09 lutego 2015r. 
 

W posiedzeniu udział wzięli:  

Komisja Rewizyjna: 

1. Anna Marcinkowska   - Przewodnicząca Komisji 

2. Przemysław Dymarkowski  - Członek Komisji  

3. Jolanta Dombrowska   - Członek Komisji  

4. Joanna Watkowska   - Członek Komisji  

 

Rada GZOZ:  

5. Barbara Kamińska   - Przewodnicząca Rady 

6. Pawłowski Marek   - Członek Rady (dołączył o 15.05) 

7. Joanna Zawadzka   - Członek Rady (dołączyła o 15.05) 

8. Władysława Wawrzak  - Członek Rady (dołączyła 15.13) 

9. Kołsut Franciszek   - Członek Rady (dołączył 15.28) 

Oraz:  

10. Jan Heś    - Przewodniczący Rady Gminy  

11. Ilona Rompa    - Kierownik GZOZ 

12. Grażyna Oleksy   - Księgowa GZOZ 

13. Katarzyna Górska   - pracownik UG (dołączyła o godz. 14.43) 

14. Leokadia Rembiasz – Szenrok – Z-ca Prezesa Zarządu Medical Pszczółki (dołączyła 

15.05) 

 

Temat posiedzenia: 

1. Działalność Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

2. Rozważenie możliwości prywatyzacji GZOZ 

 

Wszystkich obecnych na posiedzeniu przywitała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani 

Anna Marcinkowska. Następnie głos zabrała Pani Grażyna Oleksy i Pani Ilona Rompa w 

sprawie działalności GZOZ – u:  

- Ośrodek Zdrowia finansowany jest przez NFZ, otrzymuje ponad 40tys. zł miesięcznie, 

- stawka na jednego pacjenta w zeszłym roku – 8zł, w tym roku 11,67zł, co związane jest z 

dodatkowymi badaniami, 

- Ośrodek obsługuje ok. 3040 pacjentów,  

(Wójt: opowiedziała pokrótce o sytuacji GZOZ – u: Budynek Ośrodka wymaga nakładów 

finansowych, żywopłot jest do rozebrania – mała widoczność, kosztorys na 

zagospodarowanie terenu przed budynkiem (120tys. zł będzie kosztowała ta inwestycja), u 

góry lokale mieszkalne będące własnością Gminy, które ograniczają możliwości. 

Poruszono kwestię nieobecnej Pani pielęgniarki, która jest na urlopie macierzyńskim, sprawę 

długiego oczekiwania na wizytę u lekarza, przypadki nieprzyjemnego zachowania pań z 

rejestracji wobec pacjenta oraz funkcjonowanie pakietu onkologicznego.)  

- 548tys. przychodu, 582 tys. wydatków,  

- zakupione zostały komputery z drukarkami i z oprogramowaniem oraz piec CO.  
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14.40 – posiedzenie opuściły Panie Rompa i Oleksy.  

15.00 – posiedzenie opuściła Pani Dombrowska. 

 

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej dołączyli członkowie Rady GZOZ – u oraz Pani 

Leokadia Rembian – Szenak Zastępca Prezesa Zarządu Medical Pszczółki, która została 

poproszona przez Panią Wójt o przedstawienie procedur prywatyzacji na przykładzie 

Pszczółek. Opowiedziała ona jak to wyglądało w tym przypadku oraz jakie szanse na 

prywatyzację ma nasz ośrodek zdrowia w Suchym Dębie. M.in.: GZOZ stałby się filią 

Medicalu, przyjmowaliby specjaliści, w zależności od wytycznych określonych w przetargu 

można wydzierżawić cały budynek z wyposażeniem lub tylko go udostępnić na usługi, można 

pozostawić cały dotychczasowy personel lub zmienić – też musi być to ujęte warunkami 

przetargu. Należałoby podjąć uchwałę o likwidacji GZOZ – u, nastąpiłyby cesje umów, 

prowadzone byłyby akcje profilaktyczne. Według Pani Leokadii nasz ośrodek zdrowia ma 

bardzo duże szanse na prywatyzację i jest ona w stanie przeprowadzić na nim taką procedurę.  

 

Sprawy bieżące:  

Wójt/Górska: Wypowiedziały się na temat kanalizacji w miejscowości Grabiny – Zameczek 

– rozpoczęcie prac w tym roku nie jest możliwe ze względu na niedotrzymanie terminów 

przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim i Urząd Marszałkowski. Propozycja 

odłożenia tej sprawy na za pół roku i dokończenia inwestycji Suchy Dąb – Osice. Obecni 

radni przystali na tą propozycję.  

Górska: Powiedziała o planowanych inwestycjach na ten rok, m.in.: termomodernizacja 

budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego – 90 tys. dotacji z 

WFOŚ + 150 tys. pożyczki oraz rozbudowa kanalizacji połączona z rozbudową oczyszczalni 

ścieków.  

 

Pytania i wolne wnioski:  

Marcinkowska: A co jeżeli pacjent jest nieubezpieczony?  

Rompa: Jeżeli pacjent mówi, że jest ubezpieczony to składa oświadczenie, powinien donieść 

dowód ubezpieczenia.  

Heś: A jeżeli okaże się, że pomimo oświadczenia pacjent jednak nie jest ubezpieczony?  

Rompa: Ma prawo przez 3 miesiące być na liście pacjentów, a jeżeli nie doniesie dowodu 

ubezpieczenia przez ten czas to jest wykreślny z listy. Po przedstawieniu dowodu 

ubezpieczenia może być na nowo zaoptowany.  

Watkowska: A jak to wygląda jeżeli ktoś pracuje za granicą?  

Rompa: Trzeba się zgłosić do NFZ – u.  

Marcinkowska: Czy jest szansa żeby chociaż raz w tygodniu przyjmował u nas specjalista w 

Ośrodku?  

Rompa: Trzeba spełniać wymogi gabinetu specjalistycznego, żeby zapłacić takiemu 

specjaliście żeby raz w tygodniu przyjeżdżał i z dojazdem to jest ciężko. Tak jak pediatra to – 

dzieci mamy na pół etatu, ale wiadomo, że na pół etatu nie będzie zatrudniony tylko na cały. 

A jak ktoś już tu jedzie pół godziny to też chce zarobić.  

Watkowska: A czy z Pszczółek nie można by ściągnąć?  
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Rompa: Pytałam jak szukaliśmy pediatry, ale tak, żeby dorobić sobie tylko to nie bardzo. 

Pediatra musi być codziennie na miejscu, w tym raz do południa. Nawet jeżeli gdzieś dorabia 

to jego rozpisane godziny nie mogą się pokrywać z tymi, które już ma.  

Marcinkowska: Jak wyglądała sprawa jeżeli chodzi o niepodpisanie kontraktu?  

Rompa: To co nam się nie podobało to przede wszystkim niezmniejszona stawka, kontrakty 

miały być na czas nieograniczony z możliwością natychmiastowej zmiany w ramach umowy 

z NFZ, w ramach tej samej stawki dołączono 9 dodatkowych badań, dosyć kosztochłonnych. 

Wcześniej chciano jeszcze inne badania pod to włączyć, ale po negocjacjach się z tego 

wycofali. Trzeba teraz też mieć skierowania do dermatologa i okulisty. Po negocjacjach 

stawka została zwiększona, ograniczono się do tych 9 badań. Na stronie NFZ jest napisane, że 

nie wymagane jest skierowanie do specjalisty w celu kontynuacji leczenia, ale z rejestracji 

ludzie są odsyłani do mnie po skierowanie. A kontrakt jest na rok.  

Marcinkowska: Czyli wyszły 2 czy 3 dni bez kontraktu tak?  

Rompa: Ja tutaj byłam fizycznie, kto potrzebował pomocy został przyjęty, ale działaliśmy 

bez kontraktu.  

Wójt: Co zrobić, żeby podnieść jakoś usług? Na pewno estetyka, ale tutaj dużą rolę 

odgrywają fundusze. Dla mnie dużym problemem są lokatorzy, którzy zajmują całą górę. Czy 

jest Pani zwolennikiem prywatyzacji?  

Rompa: Nie mam zdania. Jeżeli poradnia ma kilka swoich punktów to łatwiej jest przydzielić 

specjalistów, ale jeżeli taki mały ośrodek miałby sam się sprywatyzować to nie.  

Wójt: Kiedy były podwyżki dla pracowników? Czy wszyscy mają to minimum?  

Rompa: Podwyżki były dwa lata temu, wszyscy mają minimum.  

Oleksy: Jest tabela wynagrodzeń i mają nawet ciut więcej.  

 

Wnioski i zalecenia Komisji:  

1. Uszczegółowić w sprawozdaniu GZOZ –u pozycję badań laboratoryjnych.  

2. Zorganizować akcję dla mieszkańców – bezpłatne badania (Np. Biała Sobota). 

 

Na tym protokół zakończono. 

Czas trwania : 13.30 – 16.00 

Protokołowała: Olga Jankowska – sekretarka. 

 

 

Komisja Rewizyjna: 

                                

/-/ Anna Marcinkowska 

Przewodnicząca Komisji 

 

/-/ Przemysław Dymarkowski 
Członek Komisji 

 

/-/ Jolanta Dombrowska 
Członek Komisji 

 

/-/ Joanna Watkowska 
Członek Komisji 

 


