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PROTOKÓŁ NR XV/2016 

z XV sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji 

z dnia  11 lutego 2016 r. 

Rozpoczęcie: 9.00    Zakończenie: 11.35 

 

 

 

Obrady rozpoczęto od wysłuchania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady otworzył obrady XV sesji Rady Powiatu V kadencji. Na 

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych (zał. do protokołu). Nieobecni: 

Pan Jan Drozd, Pan Marcin Białkowski – nieobecny. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, wnosi do porządku obrad o: 

- wprowadzenie autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem zmian: 

Głosowanie:13 za, 2 – nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan J. Drozd). 

 

Następnie odczytał porządek obrad po zmianach i zarządził głosowanie. 

Głosowanie: 13 za, 2 – nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan J. Drozd). 

Porządek został przyjęty.  

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady przypomniał, iż zgodnie z zapisami Statutu protokół został 

wyłożony do wglądu w biurze rady. Czy są uwagi? Nie wniesiono. 

Protokół został przyjęty.  

3.Interpelacje i zapytania Radnych. 

Pan Andrzej Sobociński, radny złożył interpelacje w następujących sprawach: 

- dotyczący publikacji medialnych w sprawie wprowadzonej w ubiegłym roku ustawy o specjalnych 

ośrodkach wychowawczych, która mówi o tym, iż pieniądze z metryki subwencji oświatowej mają być 

wydatkowane tylko na szkolny ośrodek specjalny. Pytanie w jaki sposób wydatkowane są pieniądze                      

na ten cel w powiecie nowodworskim? Po doniesieniach medialnych powiat  mazowiecki musi zwrócić 

kwotę około 2 mln zł, w związku z wydatkowaniem subwencji niezgodnie z ustawą. Subwencje 

oświatowe na specjalne ośrodki szkolno wychowawcze są dużo wyższe, więc jak pamiętam                           

w poprzedniej kadencji, środki te były w powiecie nowodworskim dzielone. Prośba również                          
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o informację nt. subwencji oświatowych trzech szkół: ZS Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, ZS Nr 2                 

w Nowym Dworze Gdańskim i SOSW w Nowym Dworze Gdańskim, przedstawiające wielkość metryk 

na poszczególne szkoły. Prośba  o odpowiedź na piśmie. 

- inicjatywy Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Krzysztofa Trawickiego, która wpłynęła do 

samorządu Żuław dwa tygodnie temu w szczytnym celu „Żuławy wolne od bobrów”. W piśmie zawarta 

była prośba o opinię czterech powiatów oraz innych samorządów gminnych, jak i stowarzyszeń, 

dotycząca przeprowadzenia wskazanej akcji. Jako Przewodniczący Izby Rolniczej prosiłbym                            

o wsparcie i zorganizowanie debaty w Nowym Dworze Gdańskim, by móc podzielić się opiniami. 

Wstępny termin ustalony został na 21 marca br.  Prosiłbym, by przygotować się do spotkania, gdyż 

sprawa dotyczy w szczególności naszego powiatu. Od siebie dołożę wszelkich starań i obiecuję 

zaangażowanie. Prosiłbym Pana Starostę o wystąpienie do Ministra Środowiska z zaproszeniem 

na powyższe spotkanie oraz domówienie wszelkich szczegółów debaty z Burmistrzem Nowego 

Dworu Gdańskiego, prośba o dopracowanie tematu. 

- prośba o szybszą interwencję w sprawach działań zespołu nadzorującego prace firmy Budimex, 

która wykorzystuje sytuację. Opieszałość działania jest dla firmy korzystna, gdyż zaczynają robić, co 

chcą.  

Pani Iwona Tyburska, radna,  zgłosiła interpelację w sprawie sposobu organizacji parkowania                   

w strefach nadmorskich na terenie Mierzei, na drogach powiatowych, pytanie czy zostały podjęte już 

jakieś decyzje w powyższym temacie? Sprawa jest ważna. Prośba, by podjąć działania w powyższej 

sprawie. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zapytał czy otrzymaliśmy odpowiedź na propozycje 

zawarte na spotkaniu z firmą Metrostav? 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski,  udzielił odpowiedzi w sprawie odbytego spotkania               

z firmą Metrostav. Otrzymaliśmy pismo z GDDKiA Oddział w Gdańsku nawiązujące do odbytego 

spotkania, które informuje, iż po dokonaniu wnikliwej analizy ruchu i monitoringu pojazdów, podejmie 

dalsze decyzje. GDDKiA będzie kontrolowała firmę Metrostav. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski,  udzielił odpowiedzi w sprawie sposobu organizacji 

parkowania na terenie Mierzei na drogach powiatowych, gdzie wzorem ubiegłego sezonu 

przeprowadzona zostanie dzierżawa, gdyż na inne rozwiązanie próbujemy pozyskać środki 

zewnętrzne. Ostateczna decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Uważam, że w ciągu miesiąca 

dopracujemy ostateczne rozwiązanie. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, udzielił odpowiedzi w sprawie zorganizowania 

spotkania w związku z inicjatywą wicemarszałka. Stanowisko z naszej strony zostało już 

przedstawione, wystosowano pismo popierające szczytny cel. Sprawa wymaga zdecydowanego 

poparcia i rozwiązania  sprawy dotyczącej bobrów. 

Pan Lubomir Głowacki, radny, poprosił, by Pan Starosta poinformował radnych w sprawie transportu 

drogowego.   
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4.Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

4.1 przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024. -  (zał. do 

protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi.  

Przewodniczący Rady Powiatu, Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 10 za, 2 – przeciw (Pan A. Sobociński, Pan H. Ząbek) 1 wstrzymujący się – (Pan J. 

Charliński), 2 – nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan J. Drozd). 

Uchwała została podjęta.  

 

4.2 przyjęcia do realizacji „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2016 – 2026”. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Dyrektora Powiatowego Centrum                 

Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, do omówienia projektu uchwały. 

 

Pani Dorota Betkier, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim, omówiła dokument. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 13 za, 2 – nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan J. Drozd). 

Uchwała została podjęta.  

 

4.3 przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa             

i Porządku w 2015 roku.  zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski omówił projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 13 za, 2 – nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan J. Drozd). 

Uchwała została podjęta. 

 

4.4 przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2016 r. (zał. do 

protokołu). 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross omówił projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 13 za, 2 – nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan J. Drozd). 

Uchwała została podjęta. 

 

4.5 zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

na 2016 r.(zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Andrzej Sobociński, Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i 

Promocji Powiatu, omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 13 za, 2 – nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan J. Drozd). 

Uchwała została podjęta. 

 

4.6 zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty na 2016 r. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty                        

o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Oświaty, omówił projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 13 za, 2 – nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan J. Drozd). 

Uchwała została podjęta. 

 

4.7 zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowo – Społecznej na 2016 r. (zał. do 

protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił Przewodniczącą Komisji Samorządowo – 

Społecznej o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pani Iwona Tyburska, Przewodnicząca Komisji Samorządowo - Społecznej, omówiła projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 13 za, 2 – nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan J. Drozd). 

Uchwała została podjęta. 

 

4.8 zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie skargi dotyczącej 

działalności Starosty Nowodworskiego. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross przedstawił projekt uchwały i zapytał o uwagi. Nie 

zgłoszono. Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 11 za, 2 wstrzymujących się ( Pan A. Sobociński, Pan H. Ząbek), 2 – nieobecnych (Pan 

M. Białkowski, Pan J. Drozd). 

Uchwała została podjęta. 

 

4.9 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował pracownika merytorycznego do omówienia 

projektu uchwały. 

 

Pani Małgorzata Wereszczyńska, referent ds. kultury i zdrowia, omówiła projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 13 za, 2 – nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan J. Drozd). 

Uchwała została podjęta. 

 

4.10 zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. (zał. do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross poprosił o przedstawienie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski zobligował Skarbnika Powiatu do omówienia projektu 

uchwały. 

 

Pani Małgorzata Tkaczyk, Skarbnik Powiatu, omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross zapytał o uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Jacek Gross zapytał, o stanowiska Komisji. 

 

Komisje wyraziły swoje stanowiska.  

Głosowanie: 13 za, 2 – nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan J. Drozd). 

Uchwała została podjęta. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, złożył wniosek o zmianę porządku obrad                              

i rozpatrzenie pkt. 5 Funkcjonowanie służby zdrowia,  na końcu obrad. Powyższą zmianę 

Przewodniczący Rady uzasadnił zaplanowaniem tematu na godz. 10.00. 

 

Głosowanie: 13 za, 2 – nieobecnych (Pan M. Białkowski, Pan J. Drozd). 

6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami. 

Brak 

7.  Wnioski i oświadczenia Radnych 

Pan Andrzej Sobociński, Radny, podziękował Staroście w imieniu kobiet z Marzęcina i Jazowej za 

obecność na turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Żuław i Powiśla, który odbył się w Starym Polu oraz za 

wsparcie w zakresie zapewnienia dojazdu na wojewódzki turniej, który odbędzie się w Słupsku. 

 

9.42 – Pan A. Sobociński, opuścił obrady 

8. Sprawy różne. 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował odnośnie transportu publicznego, nad 

którym prace trwają już jakiś czas. Istnieje możliwość nawiązania współpracy z powiatem ościennym, 

tj. powiatem elbląskim i braniewskim. Z posiadanych informacji wiemy, że jeśli powiat nie posiada               
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40 tys. mieszkańców i nie posiada 300 km tras, to plan transportowy jest niepotrzebny. Jednak                     

z drugiej strony, jeśli powiat nowodworski nie będzie miał planu transportowego, to możliwe, iż nie 

będzie zwrotów za bilety ulgowe. Niby dla powiatu nowodworskiego plan transportowy nie musi 

obowiązywać, ale lepiej gdyby został opracowany. Optyka działania wskazuje na to, by podpisać 

porozumienie z powiatem elbląskim, gdzie plan transportowy został opracowany na kwotę 6 tys. zł. 

Terminy, które zostaną określone i częstotliwość pojazdów musi zostać tak dopracowana, by nie 

dopłacać. Natomiast kursy autobusów powinny zostać dopasowane do młodzieży szkolnej, co i tak 

wiązać się będzie z niezadowoleniem ze strony innej grupy społecznej. Pracujemy intensywnie, list 

intencyjny popierający zawarcie porozumienia został przesłany. Jeśli powyższe rozwiązanie nie 

będzie przynosiło pozytywnych efektów, to powiat może się wycofać. Stoimy na stanowisku, by mieć 

plan transportowy. Czekamy na podjęcie decyzji i podpisanie umowy. 

 

Pan Roman Pawłowski, radny, zapytał z czego wynika podpisanie porozumienia z powiatem 

elbląskim, a nie np. z malborskim. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, odpowiedział, iż większe zainteresowanie                               

i częstotliwość dojazdów dotyczy młodzieży szkolnej, dojeżdżającej do szkół w Elblągu. Pozostałe linie 

gotowy jest zabezpieczyć Marszałek, również i kursy malborskie. Jednak na chwilę bieżącą dużo jest 

niejasności. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, zaproponował, by dopracować temat. 

 

Pan Lubomir Głowacki, radny,  poinformował, że jeśli powiat nowodworski nie będzie posiadał planu 

transportowego, to na żadne zwroty nie będzie moógł liczyć. Łatwiej podpisać porozumienie ze 

Starostą Elbląskim i ubiegać się o zwroty. Pan Głowacki uważa, że powinniśmy prowadzić rozmowy               

z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu nowodworskiego, jeśli włodarzom na tym zależy. 

Jednocześnie Pan Głowacki poinformował o zaproszeniu, które wpłynęło do Rady Powiatu, Starostwa 

Powiatowego, dotyczące wzięcia udziału w Samorządowym Turnieju Piłki Siatkowej, który odbędzie 

się w dniu 19 marca br. Pan Głowacki poinformował, iż zgodnie z prośbą Przewodniczącego Rady 

Powiatu wyraził zgodę na reprezentowanie drużyny. W związku z powyższym zaprasza do udziału 

radnych, przewodniczących rad, pracowników etatowych.  

 

9.59 – wrócił Pan A. Sobociński. 

 

5. Funkcjonowanie służby zdrowia w Powiecie Nowodworskim. 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, przywitał zaproszonych gości: Pana Artura Piotrowicza, 

Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, Panią Ewę Karamon - Z-cę Dyrektora 

ds.  medycznych, Pana  Arkadiusza Kurowskiego - Kierownika ds. technicznych, Panią Martę 

Kowalską - Kierownika Ratownictwa Medycznego oraz Panią Elżbietę Kościńską - Kierownika Szpitala 

w Nowym Dworze Gdańskim. Przewodniczący Rady poinformował również, iż temat służby zdrowia 

poruszony na dzisiejszej sesji wynika z zapytań i wniosków radnych składanych zarówno na sesji, jak i 

na komisjach. 
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Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, wskazał, iż w życiu samorządu ważną sprawą jest 

opieka zdrowotna. Tematyka służby zdrowia na dzisiejszej sesji wynika również z otrzymywanych od 

społeczeństwa informacji, zapytań, a rolą radnego jest przekazanie tych sygnałów dalej, w celu 

rozwiązania sprawy. Starosta poinformował, iż obecny był na spotkaniu dotyczącym otwarcia po 

remoncie parteru nowodworskiego szpitala i pozytywnie ocenia zmiany w infrastrukturze. Należy 

jednak wskazać, iż uprawnienia konstytucyjne dotyczą każdego mieszkańca tego kraju i gwarantują 

poczucie bezpieczeństwa. Wszędzie obowiązują standardy, które powinny zostać zachowane. Pan 

Starosta wskazał, iż ważną sprawą w zakresie służby zdrowia na terenie powiatu nowodworskiego jest 

funkcjonowanie dodatkowej karetki, która zagwarantowałaby dojazd do obywatela, zachowując 

standardy. W dzisiejszych czasach główną rolę zaczyna odgrywać transport lotniczy, a śmigłowce nie 

mają wyspecjalizowanych lądowisk. Powinny zostać do tego wytyczone odpowiednie miejsca. 

 

Pani Aneta Wiszowata, koordynator oddziału Państwowego Ratownictwa Medycznego                         

w Gdańsku, wyjaśniła sprawę czasu dojazdu karetki do Krynicy Morskiej. Wojewoda Pomorski 

wnioskował od 2010 r. o uruchomienie dodatkowej karetki oraz wydłużenie czasu działania zespołu 

sezonowego, który od czerwca do sierpnia stacjonuje w Krynicy Morskiej. Nie udało się jednak 

uruchomić karetki, ze względu na odmowę ministerstwa. Koszt zespołu specjalistycznego opiewałby                         

w granicach 2 mln zł, a podstawowego 1,4 mln zł. Pani Koordynator dodała, iż wskazuje na to, że 

wówczas nasze uzasadnienie nie było wystarczające, pomimo wykazywanych przekroczeń. 

Wielokrotnie Wojewoda Pomorski wnioskował o przeniesienie jednego zespołu ratownictwa 

medycznego z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny, co okazało się, iż będzie możliwe od 

przyszłego kontraktowania. Obecnie umowy na ratownictwo medyczne w zakresie zespołów 

ratownictwa medycznego  obowiązują do końca czerwca br., natomiast 1 stycznia br. weszła w życie 

zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która umożliwia NFZ wydłużenie czasu trwania 

obecnie obowiązujących umów na szpitale, jak i zespoły ratownictwa medycznego. W związku z czym 

za zgodą Wojewody wydłużone zostaną umowy na ratownictwo medyczne do czerwca 2017 r. Od 

nowego kontraktowania, czyli od 1 lipca  2017 r. jedna karetka podstawowego zespołu zostanie 

przeniesiona z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny, by skrócić czas dotarcia na Mierzeję. Pani 

Koordynator dodała, iż z dokonanej analizy wynika, że wyjazdów na Mierzeję Wiślaną jest około 50%, 

także nie spowoduje to zagrożenia dla regionu operacyjnego gminy Nowy Dwór Gdański.  

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał czy możliwe byłoby przyspieszenie 

działań w zakresie przydzielenia dodatkowej karetki na Mierzeję. 

 

Pani Aneta Wiszowata, koordynator oddziału Państwowego Ratownictwa Medycznego                         

w Gdańsku, odpowiedziała, iż należałoby wówczas ogłosić konkurs w jednym rejonie operacyjnym, 

co wiąże się z ryzykiem przystąpienia innych podmiotów. Ministerstwo rekomenduje, by konkurs odbył 

się w jednym terminie w całym kraju, czyli w czerwcu 2017 r. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał czy są możliwe jakiekolwiek działania 

nadzwyczajne, by karetka stacjonowała w pasie nadmorskim w systemie całorocznym? Czy są 
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możliwości działania ze strony Rady Powiatu Nowodworskiego, by zachować standardy dojazdu na 

Mierzeję? 

 

Pani Aneta Wiszowata, koordynator oddziału Państwowego Ratownictwa Medycznego                         

w Gdańsku, odpowiedziała, iż w ostatniej aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu 

ratownictwa medycznego wnioskowaliśmy, by zabezpieczyć środki na dodatkową karetkę, jednak 

koszty są zbyt wysokie. Minister Zdrowia nie wyraża zgody na wcześniejsze przydzielenie dodatkowej 

karetki, gdyż wiąże się to z kosztami. Wnioskowaliśmy o uruchomienie karetki w Krynicy Morskiej 

przez cały rok przez 12 godzin, na co również nie otrzymaliśmy zgody. Plany  dotyczyły obniżenia 

kosztów małymi krokami, by zapewnić pełnodobowe funkcjonowanie karetki, jednak nie otrzymaliśmy 

zgody. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia przesłało informację do wszystkich Wojewodów, iż 

do czasu uruchomienia nowego systemu, nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych karetek, 

gdyż przeprowadzać będzie analizę czasu dojazdów jednym narzędziem w całym kraju. 

 

Pan Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski, poinformował, iż radni otrzymują sygnały od 

mieszkańców i je przekazuje. Nie zachowanie standardu dojazdu karetek jest świadomym łamaniem 

konstytucji. Szybkie udzielenie pomocy medycznej dla mieszkańców z nagłymi przypadkami typu udar 

mózgu, czy zawał, jest sprawą na wagę życia. 

 

10.10 – wyszła Pani I. Tyburska 

 

Pani Aneta Wiszowata, koordynator oddziału Państwowego Ratownictwa Medycznego                         

w Gdańsku, odniosła się do sprawy wyznaczenia lądowisk. Zgodnie z procedurą lotniczego 

pogotowia ratunkowego samorząd wyznacza dodatkowe miejsca lądowisk. Zgodnie również                             

z procedurą, śmigłowiec ląduje do zdarzenia w miejscu przygodnym, natomiast dopiero w porze 

nocnej ląduje na wyznaczonych miejscach gminnych, których ilość samorząd może zwiększyć.  

 

10.14 – wróciła Pani I. Tyburska 

Pan Artur Piotrowicz, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.z o.o. w Malborku, wyjaśnił, iż 

zależy nam, by zapewnić oraz zabezpieczyć mieszkańcom i turystom opiekę w zakresie zdrowia                   

i życia, szczególnie w przypadkach nagłych.  

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał czy jeśli śmigłowiec ląduje 500 metrów 

od zdarzenia, to czy karetka musi również dojechać, by przewieźć pacjenta z miejsca zdarzenia do 

śmigłowca. 

 

Pani Marta Kowalska, Kierownik Ratownictwa Medycznego, poinformowała, iż decyduje o tym 

zespół. Informację o zdarzeniu otrzymuje dyspozytor medyczny w Gdańsku, który decyduje, czy 

wysyła karetkę, czy też nie. Jeśli jest taka potrzeba, to ze szpitala w Nowym Dworze Gdańskim 

wyjeżdża karetka. Zdarza się tak, że dyspozytor medyczny wysyła lotnicze pogotowie ratunkowe 

bezpośrednio do danego zdarzenia i nie uruchamia zespołu ratownictwa medycznego z pobliskiego 

terenu. 
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Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, poinformował, iż do radnych dochodzą 

informacje, sygnały, które staramy się poruszać. Jest to nasz obywatelski interes. Powinniśmy sobie 

pomagać i być w stosunku do siebie tolerancyjni. Sygnałów jest jednak wiele. Jak np. śmigłowiec 

lotniczego pogotowia ratunkowego ląduje pomiędzy blokami i liniami energetycznymi, sprawa 

wyznaczonych miejsc do lądowania, gdzie zdarzają się sytuacje, iż miejsca są niewidoczne, brak 

dojazdu, a poszkodowanego trzeba dowieźć karetką do śmigłowca, co może mu pomóc, ale też                      

i zaszkodzić. Druga sprawa dotyczy tego, iż Mierzeja jest specyficznym terenem, gdzie występuje 

tendencja wzrostowa ludności. Pytanie gdzie na końcu tego wszystkiego jest człowiek? Problem jest                

i należy go rozwiązać. Pan Charliński poruszył sprawę prawa wyboru przez pacjenta szpitala,  gdzie        

rzeczywistość jest inna. Pytanie jak wygląda sprawa ustawowo? 

Kolejna sprawa dotyczy krwiodawców z terenu powiatu, jak i honorowego traktowania. Przykładowo               

w Ośrodku Zdrowia w Rybinie widnieje w widocznym miejscu kartka, z informacją, iż honorowi 

krwiodawcy przyjmowani są poza kolejnością. Pytanie czy szpital nowodworski  podobnie traktuje 

honorowych krwiodawców. Prośba, by o tym nie zapominać. 

 

Pani Elżbieta Kościńska, Kierownik Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim, potwierdziła, iż taka 

informacja w szpitalu nowodworskim również widnieje. 

 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady, poinformował, iż ustawa mówi wyraźnie, że 

zasłużeni dla dobra narodu, zasłużeni krwiodawcy powinni posiadać świadczenia na tych samych 

prawach, co pracownicy służby zdrowia. Pan Charliński uważa, iż nie szanuje się obywateli, będących 

krwiodawcami. Pan Charliński poruszył kolejną sprawę funkcjonowania w szpitalu nowodworskim 

rentgenu i prosi o przedstawienie sprawy. Wiceprzewodniczący Rady poinformował o zdarzeniu  

starszej pacjentki z Kątów Rybackich, która na własny koszt musiała dojechać ze szpitala do domu, 

pomimo wypisanego przez lekarza transportu karetką. Pan Charliński poruszył również sprawę kolejek 

na usg oraz braku udzielania rodzinie informacji o stanie zdrowia.  

 

Pan Artur Piotrowicz, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.z o.o. w Malborku zapewnił, iż 

wszystkim zależy na tym, by dbać o najwyższe wartości człowieka. Pracownicy zatrudnieni w PCZ 

Malbork wykonują swą pracę dla wartości najwyższej, co ma wielkie społeczne znaczenie. Poza tym  

obliguje nas cały system umów z NFZ, wyznaczający warunki ramowe możliwe do wykonania. NFZ 

ogłasza kontraktowanie, warunki i środki, jakie posiada do dyspozycji, spółka jedynie przystępuje do 

konkursu. Pan Piotrowicz poinformował, iż możliwość kreowania zakresów świadczonych usług 

medycznych lub dodatkowych zakresów, które chcielibyśmy powołać jest znacznie ograniczona 

poprzez budżet i decyzje NFZ. Spółka  działać może tylko w zakresie umów, nie obciążając żadnego z 

budżetów. Pan Piotrowicz wskazał, iż działać należy racjonalnie, by świadczenie usług medycznych 

było na takim poziomie umożliwiającym utrzymanie i funkcjonowanie w długim okresie. Realizowane 

jest to poprzez np. działania inwestycyjne, by usługi medyczne można było świadczyć nie tylko 

obecnym pokoleniom, ale też i przyszłym. Prezes PCZ Malbork zapewnił, iż czynione jest wszystko, 

by pacjentów obsłużyć jak najlepiej. 
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Pani Marta Kowalska, Kierownik Ratownictwa Medycznego odniosła się do sprawy przydzielenia 

pacjentów do szpitali. Powyższa przynależność zależna jest od zespołu ratownictwa medycznego, co 

ściśle określone jest w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym, gdzie to zespoły ratownictwa 

medycznego transportują pacjenta do najbliższego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego 

przez dyspozytora medycznego. Karetka pracuje tylko w danym rejonie operacyjnym, odnośnie 

powiatu nowodworskiego, wybór dotyczy szpitala w Gdańsku, czy w Elblągu. Nie może być sytuacji 

takiej, że pacjent życzy sobie dojazd do szpitala w Olsztynie. Pani Marta poinformowała, iż wyjazdów 

jest bardzo dużo i są one skumulowane.  

10.38 – wyszedł Pan R. Pawłowski 

Pani Ewa Karamon,  Zastępca Dyrektora ds. medycznych odniosła się do dostępności do badań 

rtg i usg. Pacjenci leżący w szpitalu możliwość wykonania badań mają natychmiastową, natomiast 

pacjenci ambulatoryjni umawiani są na badania, a kolejki są krótkie, maksymalnie dwutygodniowe. 

Pilne sprawy realizowane są w ciągu kilku dni. Zastępca Dyrektora ds. medycznych poinformowała, iż 

pacjent szpitalny wymagający wykonania badań w porze nocnej, transportowany jest do Malborka. 

Pani Karamon odniosła się do przekazywania informacji rodzinom o pacjentach, gdzie informacje 

udzielane są rodzinom, osobom upoważnionym na bieżąco, jest to pilnowane. Zastępca Dyrektora ds.  

medycznych odniosła się do poruszonej sprawy transportu karetką osoby starszej. Według prawa 

osoby starsze, niepełnosprawne mają zagwarantowany transport ze szpitala do domu.  Pani Karamon 

poinformowała, iż trudno się odnieść do przedstawionego przypadku, należałoby zapoznać się ze 

sprawą indywidualnie i wyjaśnić.  

 

Pani Elżbieta Kościńska, Dyrektor Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim, udzieliła odpowiedzi                

w zakresie wykonywania badań specjalistycznych. Od momentu połączenia się szpitala 

nowodworskiego z PCZ Malbork, lekarz komunikuje się ze szpitalem w Malborku i nawet tego samego 

dnia pacjent odwożony jest na badania. Natomiast przyjmowanie honorowych krwiodawców, 

kombatantów odbywa się po okazaniu legitymacji honorowego krwiodawstwa. Jeśli w danym dniu 

specjalista przyjmuje, to pacjent jest przyjęty. Pani Kościńska poinformowała, iż osobiście nie spotkała 

się ze skargą tego typu. Staramy się współpracować z wszystkimi instytucjami w powiecie 

nowodworskim. Są jednak takie sytuacje, które nie da się załatwić natychmiast. W Nowym Dworze 

Gdańskim funkcjonuje tylko oddział wewnętrzny, który zapewnia pierwsze zabezpieczenie pacjenta.                

Jeśli pacjent wymaga działań specjalistycznych przewożony jest najpierw do szpitala 

nowodworskiego, w celu postawienia wczesnej diagnozy. 

 

10.44 – wrócił Pan R. Pawłowski 

 

Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady sprostował, iż miał na myśli transport do 

szpitala w Gdańska, Malborku lub Elblągu.  

 

Pan Andrzej Sobociński, radny, poinformował, iż chciałby zgłosić zapytania w stosunku do 

przedstawiciela Pana Sulęty i Prezesa PCZ w Malborku. 
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Pan Sobociński poinformował, iż od 10 lat poruszany jest temat potrzebnej dodatkowej karetki na 

Mierzei, gdyż może dojść do tragedii. Ile czasu można mówić o karetce? Z roku na rok większy jest 

natłok samochodów, cięższa dostępność na Mierzeję. Należy zrobić wszystko, by ta karetka 

faktycznie zaczęła funkcjonować od 2017 r., gdyż może zdarzyć się tak, że zadanie nie zostanie 

zrealizowane w związku z brakiem funduszy. Radny poruszył sprawę ratownictwa medycznego. 

Pytanie kto decyduje o tym, jak śmigłowiec ratownictwa medycznego ląduje? Do tego wyznaczone są 

miejsca, gdzie  w Nowym Dworze Gdańskim jest to stadion. W zdarzeniu okazuje się, że śmigłowiec 

ląduje na ulicy, 100 merów pomiędzy liniami energetycznymi. Pytanie czy pilot decyduje o paraliżu 

miasta na dwie godziny? Wskazana sytuacja wystąpiła już po raz czwarty. Pan Sobociński poruszył 

kolejną sprawę, która wydarzyła się w ubiegłym roku. Śmigłowiec ratownictwa medycznego przyleciał 

do Kmiecina i 1,5 godziny czekał na przyjazd karetki, by przewieźć pacjenta 100 metrów  do 

śmigłowca. Koordynacji żadnej. Powinna być współpraca. Pan Sobociński poruszył sprawę wyboru 

przez pacjenta szpitali oraz skoordynowanego przepływu informacji odnośnie wolnych miejsc. Radny 

zadał kolejne pytanie czy w PCZ Malbork dalej preferowany jest przewóz pacjenta z zawałem najpierw 

do szpitala, w celu jego rejestracji, następnie do szpitala w Gdańsku, czy Elblągu.  

Pan Sobociński poinformował o tym, iż otrzymuje sygnały od ludzi, którzy narzekają na wielką 

opryskliwość Prezesa Piotrowicza w stosunku do pracowników, gdzie nawet padają w stosunku do 

nich słowa niecenzuralne. Radny poruszył sprawę zawsze istniejącego rentgenu w szpitalu 

nowodworskim. Pracowników, którzy obsługiwali rentgen przez 35 lat zwolniono, a potem 

zaproponowano kontrakt. Pytanie gdzie jest szacunek dla tych ludzi? Ludzie nie mogą się z tym 

pogodzić. Jak, to jest że osoby które poświęciły się dla pracy zostali zwolnieni? Przy powstaniu PCZ                

w Malborku, mowa była, że pracownicy szpitala, którzy podlegają pod urząd marszałkowski nie stracą 

na tym, a pacjenci zyskają. Ma Pan rację twierdząc, iż szpital remontowany będzie służył dłużej 

pokoleniowo, jednak wydaje mi się, iż nastąpiło ograniczenie dostępności do pracowni rentgenowskiej 

w nowodworskim szpitalu. Pan Sobociński zapytał o funkcjonowanie rezonansu magnetycznego, czy 

cokolwiek w tej sprawie zostało poczynione? Radny zapytał w sprawie funkcjonowania przy PCZ                   

w Malborku Rady Społecznej, która jakiś czas temu funkcjonowała. Radny wspomniał, iż ze strony 

samorządu było wystąpienie do Starosty Malborskiego, by rozważono możliwość wytypowania 

jednego członka Rady Nadzorczej z terenu powiatu nowodworskiego. Jeśli taka rada funkcjonuje, to 

należy poczynić starania, by wytypować do jej składu przedstawiciela z powiatu nowodworskiego. Pan 

Sobociński uważa, iż należy wystąpić do Starosty Malborskiego o powołanie członka z terenu powiatu 

nowodworskiego. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu, poinformował, iż Rada Społeczna w momencie 

likwidacji SP ZOZ przestała funkcjonować, natomiast funkcjonuje Rada Nadzorcza w spółce z o.o. 

Niemniej jednak prośba do Pana Starosty, by wystąpić jako Rada Powiatu o wprowadzenie do Rady 

Nadzorczej jednego z radnych, jako przedstawiciela, w związku z tym, iż szpital funkcjonuje na terenie 

powiatu nowodworskiego. 

 

Pan Artur Piotrowicz, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.z o.o. w Malborku, 

poinformował, iż nie ma kompetencji w zakresie wprowadzenia przedstawiciela, w związku z czym nie 

zabierze w tej sprawie głosu. Prezes PCZ w Malborku odniósł się do sprawy doboru kadr i personelu 
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do stanowisk oraz zmian strukturalnych, organizacyjnych. Zarząd wyznacza cele spółki do realizacji, 

dobiera ludzi  i przydziela im kompetencje. Decyzje podejmowane przeze mnie mają podstawę do 

realizacji celów ekonomicznych, jak i realizacji zadań opieki zdrowotnej. Trudnym w zakresie realizacji 

zadań zarządczych jest połączenie spółki prawa handlowego, której celem głównym jest 

maksymalizacja marży zysków w długim okresie z realizacją zadań związanych z misją ochrony 

zdrowia. Pan Piotrowicz poinformował, iż początkowo spółki prawa handlowego przeznaczone były do 

realizacji biznesu. Prezesa zarządu spółki powołuje się po to, by trzymać kapitał i płynność finansową, 

realizować płatności i bieżącą obsługę usług medycznych. Wiadomym jest, iż w sensie społecznym 

ważne są sprawy pracownicze, natomiast  w sensie realizacji celów spółki, ważny jest pacjent, klient.             

Pan Piotrowicz poinformował, iż nie będzie wypowiadał się w stosunku do słów, dotyczących jego 

osoby, nie będzie również wszczynał polemiki, mimo, iż do końca nie zgadza się z postawionym 

zarzutem. W sprawie funkcjonowania karetek, posiadamy kilka rodzajów, poza karetkami ratownictwa 

medycznego dostępne są jeszcze inne karetki jak np. transport sanitarny, którym odwożeni są                       

i przywożeni pacjenci do domu, transport międzyszpitalny, który polega na przewożeniu pacjentów z 

naszego szpitala do innego, w celu zapewnienia lepszej opieki. 

Pan Piotrowicz odniósł się do sprawy przewożenia pacjenta kardiologicznego, najpierw do szpitala 

nowodworskiego, potem do specjalistycznego. W gestii ratownictwa medycznego i decyzji 

dyspozytora odbywa się powyższa procedura. Chcielibyśmy, by pacjent trafiał bezpośrednio do 

miejsca przeznaczenia, czyli na oddział kardiologiczny. Nie robimy tego celowo, gdyż w ogóle się to 

nie opłaca. Pan Piotrowicz odniósł się do sprawy rezonansu magnetycznego i poinformował, iż nic nie 

wie o powyższym. W całym procesie leczenia w roku ubiegłym stosowaliśmy badania rezonansu na 

łączną kwotę około 3 tys. zł. Pan Piotrowicz uważa, iż dla szpitala o pierwszej referencyjności, czyli 

prowadzącego leczenie zachowawcze, rezonans jest niepotrzebny. Cały koszt budowy rezonansu 

łącznie z wykonawstwem wynosi około 5 mln zł, natomiast jego funkcjonowanie przysparzałby 0,5 mln 

straty rocznie. 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu, wspomniał, iż kilka miesięcy temu na spotkaniu 

przy otwarciu oddziału wewnętrznego, na którym obecny był Pan Prezes, jak również Starosta 

Powiatu Malborskiego, który obiecał, iż w bieżącym roku w szpitalu nowodworskim znajdzie się 

rezonans magnetyczny. Także wyrażam zdziwienie Pańską niewiedzą, co do znajomości tego tematu. 

 

Pan Artur Piotrowicz, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. zo.o. w Malborku, 

poinformował, iż analizowane były koszty, które przekraczałyby zabezpieczenie finansowe i zdolności 

kredytowe spółki, w momencie podjęcia decyzji o zaciągnięciu kredytu na inwestycję.  

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał czy odpowiedź na pytanie czy w szpitalu 

nowodworskim będzie rezonans, brzmi nie? 

 

Pan Artur Piotrowicz, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. zo.o. w Malborku, 

odpowiedział, iż nie widzi możliwości, ani potrzeby w sensie praktycznym, biorąc pod uwagę dzisiejszy 

stan finansów spółki, możliwości w tym zakresie, doprowadzenie działalności i potrzebę posługiwania 
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się urządzeniem, jako narzędziem diagnostycznym. Inwestycje będące znacznymi, wymagają 

przyzwolenia organów wyższych niż zarząd. 

 

Pani Aneta Wiszowata, koordynator oddziału Państwowego Ratownictwa Medycznego                         

w Gdańsku,  odniosła się jeszcze raz do sprawy funkcjonowania systemu. Minister Zdrowia 

potwierdził, iż przeniesienie karetki z Nowego Dworu Gdańskiego nastąpi od nowego kontraktowania 

czyli od 1 lipca 2017 r. Minister poinformował również wszystkich wojewodów, że do czasu nowego 

kontraktowania, nie mają wnosić o dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego, gdyż obecnie ulega 

on modyfikacjom i badaniom. Odpowiednie narzędzia na poziomie centralnym posłużą  możliwości 

porównania czasu dotarcia w całym kraju oraz wskażą rzeczywistą potrzebę przydzielenia dodatkowej 

karetki, tam gdzie faktycznie będzie ona potrzebna. Zgodnie z ustawą wojewoda podejmuje działania 

mające na celu dojazd karetki do pacjenta, w nieprzekraczalnym czasie, który na terenie miasta 

wynosi do 15 minut i poza miastem do 20 minut. Działania ze strony Wojewody Pomorskiego były 

podejmowane, wnosiliśmy o dodatkową karetkę. Ostatnio wnosiliśmy o wydłużenie funkcjonowania 

zespołu w Krynicy Morskiej do całego roku, na pół doby. Koordynator Oddziału Państwowego 

Ratownictwa Medycznego w Gdańsku poinformowała, iż do czasu nowego kontraktowania Wojewoda 

Pomorski nie będzie wnosił o dodatkową karetkę, gdyż obecnie nie ma takiej możliwości.  

Pani Koordynator odniosła się do sprawy lotniczego pogotowia ratunkowego i poinformowała, iż  do 

wyłącznej decyzji pilota, należy decyzja o miejscu wylądowania. Do zdarzenia pilot  ląduje najbliżej 

miejsca zdarzenia. W nocy wyznaczone są do tego miejsca gminne, które wskazuje samorząd. Jeśli 

była jakakolwiek nieprawidłowość, to należy ją rozpatrzyć na konkretnych przypadkach. Miejsca 

gminne zostały wyznaczone tylko po to, by śmigłowiec lądował tam w nocy, natomiast w ciągu dnia 

ląduje najbliżej miejsca zdarzenia, nawet na ulicy. 

 

Pan Roman Pawłowski, radny, złożył podziękowania pracownikom na ręce spółki, gdzie kilkakrotnie 

obecny był w przychodni i spotkał się z miłą i fachową obsługą. Radny poinformował, iż jest 

pozytywnie zaskoczony tym, w jak dobrym stanie jest szpital. Pytanie czy w okresie funkcjonowania 

spółki były przypadki, iż z powodu nie dotarcia karetki na czas wszczęto postępowanie, w związku               

z utratą zdrowia bądź życia? Po otrzymaniu odpowiedzi, potwierdzono, iż każdy wyjazd zakończył się 

powodzeniem. Radny wówczas zapytał czy są inne źródła dochodów spółki? 

 

11.05 – wyszedł Pan A. Sobociński 

 

Pan Artur Piotrowicz, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.z o.o. w Malborku odpowiedział, 

iż jest działalność komercyjna o charakterze świadczenia usług na zewnątrz, która  jest 

finansowaniem wtórnym z NFZ. Jest to działalność usługowa, którą świadczymy innym podmiotom 

opłacanym z NFZ.  

 

Pan Roman Pawłowski, radny, zapytał, czym spowodowane jest zadłużenie spółki oraz czy grozi to 

jej upadkiem? 
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Pan Artur Piotrowicz, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.z o.o. w Malborku odpowiedział, 

iż zadłużenie związane z termomodernizacją, jaka wykonana została w szpitalu w Malborku.                       

W związku z realizacją inwestycji konieczne było zaciągnięcie kredytu w Banku Ochrony Środowiska.                  

Kredyt będzie spłacany przez szereg okresów, natomiast płatności regulowane są na bieżąco. 

 

Pan Roman Pawłowski, radny, zapytał, czy do 2017 r. zostanie przedłużony kontrakt na dwa 

szpitale? 

 

Pan Piotrowicz odpowiedział, iż niektóre sprawy będą kontraktowane szybciej, niektóre później. 

Kontrakty są przesuwane. Spółka nie jest w stanie przerobić całego poziomu kontraktowania. 

Kompetencje Rady Nadzorczej określają trzy dokumenty: kodeks spółek handlowych, umowa spółki                  

i regulamin Rady Nadzorczej. Zarząd, a bardziej pracownicy merytoryczni przygotowują odpowiedź na 

konkurs ogłoszony przez NFZ. Odnośnie zakupu bądź zbycia majątku zarząd nie decyduje, są to 

decyzje właścicieli, osobiście nie mam na to żadnego wpływu. Istnieje takie ryzyko, iż przystąpi się do 

konkursu, którego się nie wygra. Jednak w najbliższym czasie nie widzę ryzyka zagrożenia.  

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady, odniósł się do wniosków Komisji Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji Powiatu oraz Komisji Samorządowo – Społecznej, w sprawie ograniczenia 

w szpitalu nowodworskim usług w zakresie rtg, gdzie otrzymane odpowiedzi są lakoniczne. Niemniej 

jednak z informacji ogólnodostępnych wiadome jest, iż pracownia rentgenowska w szpitalu 

nowodworskim otwarta była od poniedziałku do piątku w  godz. 7.00 do 20.00, w soboty i niedziele od 

godz. 8.00 do 16.00. Natomiast w obecnej chwili czynna jest w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00, 

wtorki, środy i czwartki  od godz. 8.00 do 18.00, piątek 8.00 – 15.00, a w sobotę, niedziele i święta 

nieczynna. Z powyższych informacji wynika, że nastąpiło ograniczenie usług, przynajmniej Pracowni 

RTG. Odnośnie wniosku Komisji Samorządowo – Społecznej dotyczącej kontraktowania usług, 

udzielono odpowiedzi, iż umowy dostępne są do wglądu na stronie internetowej. Przypuszczam, iż 

komisji nie o to chodziło. Przewodniczący Rady poinformował, iż przeczytał opracowanie                            

pt. Racjonalizacja struktury organizacyjnej na przykładzie PCZ Malbork, na podstawie którego można 

stwierdzić, iż spółka finansowo funkcjonuje bardzo dobrze. Jednak istotą pytania obydwóch komisji 

była działalność związana z ochroną zdrowia. Naczelnym zadaniem powinna być właściwa opieka 

zdrowotna, a nie  fakt, by spółka funkcjonowała jak spółka zoo, czy spółka prawa handlowego, która 

ma generować zyski. Nasza wątpliwość dotyczy tego, czy Pańskie działania zmierzające do 

racjonalizacji zatrudnienia, nie zmniejszą jakości świadczonych usług.  

Przewodniczący Rady odniósł się do poruszonego przez Radnego Pana A. Sobocińskiego wątku, na 

który nie została udzielona odpowiedź. Pan Gross poinformował, iż sygnały nie dochodzą tylko do 

niego i do Pana Sobocińskiego, tylko również do pozostałych radnych, jednak nie mając przełożenia 

na Pana, czuję się w obowiązku Pana o tym poinformować.  

 

Pan Artur Piotrowicz, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.z o.o. w Malborku, odniósł się 

do sprawy rentgena. Po dokonanej analizie dostępności pacjentów i konieczność funkcjonowania                 

w weekendy rentgena, gdzie pacjent był maksymalnie jeden, doszliśmy do wniosku, iż utrzymywanie 

całej jednostki dla dwóch pacjentów zewnętrznych, którzy mogą podejść w tygodniu, mija się z celem 
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ekonomicznym i społecznym. Pan Piotrowicz wskazał, iż jest ekonomistą, natomiast właściciel spółki 

miał możliwości pełnego wyboru kandydata na prezesa zarządu, wybrał mnie, więc należy to 

uszanować. Spółka prawa handlowego rządzi się określonymi prawami. Uważam, iż należy patrzeć 

długookresowo. Czasami ograniczenie pewnych usług wpłynie na polepszenie i wydłużenie, 

zapewnienie stabilnego funkcjonowanie tych usług w przyszłości. Pan Piotrowicz poinformował, iż 

podlega ocenom właścicieli i Rady Nadzorczej, które nie są negatywne. Zapewniamy usługi, na które 

spółkę realnie stać, tak by usługi świadczyć jak najdłużej, nie narażając spółki na zadłużenia i inne 

obciążenia finansowe, po to by wykonywać działalność statutową.  

 

11.25 – wrócił Pan A. Sobociński 

 

Pan Jacek Gross, Przewodniczący Rady wskazał, iż mowa była o istocie szpitala, który 

funkcjonować powinien jak najlepiej i najdłużej, by pracownicy pracowali jak najdłużej i byli szanowani. 

Z Pańskiego opracowania wynika, że coraz więcej pracowników pracuje na umowy cywilno -  prawne, 

a nie na umowy o pracę. Patrząc z punktu widzenia radnego, który reprezentuje mieszkańców, zasada 

funkcjonowania nie jest korzystna przede wszystkim dla pacjentów. Ekonomia nie powinna stać ponad 

interesem pacjenta i pracownika.  

 

Pan Artur Piotrowicz, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku 

odniósł się do jakości świadczonych usług w służbie zdrowia, które potwierdzane są spełnianymi 

normami ISO. Otrzymywane certyfikaty potwierdzają, iż wszystko jest na dobrej drodze.  

 

9. Zakończenie obrad Sesji. 

Pan Jacek Gross Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

  Protokołowała: R. Kamińska                                                       

                                                  Przewodniczący Rady 

                                                 ( - )    
 

                                                  Jacek Gross               

                                                                  

 


