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  PROTOKÓŁ Nr 1/2019 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 15 marca 2019 r. 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji w dniu 27 grudnia 2018 r. 

3. Przedstawienie pisma w sprawie SPZOZ Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad 1. 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka otworzyła posiedzenie i przywitała 

wszystkich przybyłych. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków Komisji oraz zaproszeni goście: 

 

Monika Dziedzina – Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad 2. 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poddała pod głosowanie porządek 

posiedzenia.  

 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  

 

 

Ad 3. 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka przedstawiła pismo skargę (anonim), która 

wpłynęła w dniu do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w dniu 19 lutego 2019 r.  

W piśmie zawarto skargę na działania Dyrekcji SPZOZ Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju.  

Pismo podpisane jest sformułowaniem „Pracownicy SPZOZ w Krynicy-Zdroju”, jest więc 

anonimem. Zawarte w piśmie zarzuty dotyczą nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala                    

w Krynicy-Zdroju dotyczących: dysproporcji w zarobkach między lekarzami a pozostałymi 

pracownikami szpitala, niewłaściwym traktowaniem pracowników administracji oraz 

niegospodarność w zarządzaniu szpitalem.  Przewodnicząca Komisji poinformowała, że skargi 

anonimowe nie są rozpatrywane. W związku z powyższym przedmiotowa skargą należy pozostawić 

bez rozpoznania.  Pani Przewodnicząca poinformowała ponadto, że adresatem skargi jest Pan 

Starosta Marek Kwiatkowski.  

                            

Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego Monika Dziedzina zwróciła uwagę, że przedmiotowa skarga 

nie dotyczy wprost kierownika jednostki, a pracowników. Została przekazana do Komisji Skarg, 

wniosków i petycji, żeby Komisja miała obraz sytuacji. Natomiast właściwy do rozpatrywania 

skargi jest Starosta Nowosądecki. 
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Członek Komisji Antoni Poręba zaproponował, aby skierować pismo do Przewodniczącego Rady 

z prośbą o rozeznanie sprawy i wystąpienie do Starosty Nowosądeckiego o przekazanie informacji 

w jaki sposób sprawa jest realizowana.  

 

Członek Komisji Emil Bodziony zaproponował wystąpienie do związków zawodowych 

działających w Szpitalu w celu weryfikacji sytuacji opisanych w piśmie.  

 

Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego Monika Dziedzina zaznaczyła, że pismo skierowane jest do 

Starosty Nowosądeckiego jako do pracodawcy i bezpośredniego przełożonego. W związku 

z powyższym Starosta będzie sprawdzał, czy faktycznie w Szpitalu nie zaistniała negatywna 

sytuacja.  

 

Członkowie Komisji zadecydowali o wystąpieniu do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Nowosądeckiego z wnioskiem o zwrócenie się do Starosty Nowosądeckiego o poinformowanie 

Komisji o wynikach rozpatrzenia sprawy. 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poddała pod głosowanie przedmiotowy 

wniosek. 

Wniosek został jednogłośnie pozytywnie przegłosowany. 

 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka poddała pod głosowanie pozostawienie bez 

rozpatrzenia przedmiotowej anonimowej skargi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Wniosek został jednogłośnie pozytywnie przegłosowany. 

 

 

Ad 5. 

Przewodnicząca Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka podziękowała  wszystkim przybyłym za 

udział i zamknęła posiedzenie.  

         

    

 

 Przewodnicząca Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji RPN 

                 

             

        Joanna SZEWCZYK-KUBACKA 

 

 

 

Protokół sporządziła: Monika Pasiut 


