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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA 

ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE  

ZA  2021 ROK. 

  

 
Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie działa w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 

2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.), Statutu 

Gminnego Ośrodka Zdrowia jako Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadany 

Uchwałą NR 59/VII/2012 Rady Gminy w Trąbkach Wielkich z dnia 28 czerwca 2012 

roku ze zmianami. 

Na mocy Uchwały Nr 8/II/98 Rady Gminy w Trąbkach Wielkich z dnia 20 listopada 

1998 roku, GOZ Trąbki Wielkie przekształcony został w samodzielny publiczny zakład 

opieki zdrowotnej i uzyskał osobowość prawną poprzez wpis do rejestru publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej pod Nr KRS 0000004883 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-

Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 593-21-38-018, 

Regon 191425116 oraz wpisany został do Rejestru Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą przez Wojewodę Pomorskiego pod Nr Księgi 000000011401.  

 

GOZ Trąbki Wielkie w roku 2021, podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonował 

jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utrzymywany wyłącznie                             

z przychodów pozyskiwanych samodzielnie przez jednostkę. Na przychody zakładu 

składają się środki uzyskiwane z udzielanych świadczeń medycznych finansowanych 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia, płatnych świadczeń medycznych i działalności 

pozamedycznej, zgodnej ze statutem nadanym przez Radę Gminy. 

Zakład funkcjonuje na obszarze Gminy Trąbki Wielkie w  trzech ośrodkach zdrowia:                 

w Trąbkach Wielkich, w Sobowidzu i w Mierzeszynie, które pozwalają zapewnić 

dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej około 9,9 tys. osobom z ponad 30 

miejscowości. 
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 W  2021 roku, średniomiesięczne zaoptowanie  do lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej wyniosło 9 875 podopiecznych. 

 

Lekarze poz udzielili / wykonali: 

1. Porad             - 44 414 

2. Wizyt domowych           -        62 

3. Badań bilansowych (2,4,6,10,13 lat )        -      376 

 

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne wykonały: 

 

1. Świadczeń profilakt.(w tym wizyt patronażowych)       -   4 648 

2. Świadczeń zrealizowanych w gabinecie pielęgniarki       - 36 913 

 

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych podopiecznych      - 10 259 

 

Położna środowiskowo – rodzinna wykonała: 

 

1. Wizyty domowe (w tym wizyty patronażowe)               -     479 

2. Wizyty w gabinecie położnej           -       12 

      

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych kobiet                            -   4 927 

 

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wykonały: 

 

1. Badań przesiewowych              - 1 051 

           2. Świadczeń profilaktycznych                                 -    269 

 

    Liczba uczniów               -  1 173 

 

    W  2021 roku w związku z COVID-19 ilość badań uległa zwiększeniu w stosunku do 

roku poprzedniego, a zrealizowano następujące badania diagnostyczne:    

  

    NAZWA BADANIA          ILOŚĆ 

 

1. Ultrasonograficzne (USG)                               -         538 

2. Radiologiczne (RTG)                              -       1 505 

3. Elektrokardiograficzne (EKG)           -          556 

4. Hematologiczne           -       5 842 

5. Biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi        -     19 783 

6. Badania układu krzepnięcia          -          613 

7. Mikrobiologiczne             -       1 727 

8. Ogólne badanie moczu            -      2 068 

9. Badanie kału ogólne            -           49 

10.Badanie kału w kierunku pasożytów           -         132 

11.Badanie  na krew utajoną w kale          -           72  
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LICZBA SZCZEPIEŃ P/COVID 

 

Ilość wykonanych szczepień w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco: 

• styczeń – 120 

• luty – 240 

• marzec – 282 

• kwiecień – 441 

• maj – 393 

• czerwiec – 582 

• lipiec – 621 

• sierpień – 377 

• wrzesień – 308 

• październik – 215 

• listopad – 286 

• grudzień – 634 

łącznie – 4 499. 

 

ZATRUDNIENIE 

 

Gminny Ośrodek Zdrowia zatrudnia 19 osób w ramach umowy o pracę na czas 

nieokreślony, w tym: 3 lekarzy na pełen etat i 2 na ½ etatu, 7 pielęgniarek i 1 położną 

zatrudnione na pełen etat. Poza tym według stanu na 31.12.2021r. podpisane są 3 

umowy kontraktowe z Lekarzami na świadczenie usług zdrowotnych oraz 3 umowy 

zlecenia, w tym: 2 o charakterze gospodarczym i 1 na usługi informatyczne. 

 

SYTUACJA FINANSOWA. 

 

 Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie nie 

posiadał  żadnych zobowiązań wymagalnych.  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w przeważającej części dotyczą transportu 

sanitarnego oraz usług medycznych (diagnostycznych). 

 Na dzień 31.12.2021 r. GOZ posiadał środki pieniężne :    

• na rachunku bieżącym     –            29 345,52 zł, 

• na lokatach bankowych   –       3 106 869,88 zł,  

• na rachunku ZFŚS           –            93 646,75 zł.  
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Głównym źródłem utrzymania Ośrodka są przychody z tytułu umowy zawartej                           

z Narodowym Funduszem Zdrowia, która oparta jest na stawkach kapitacyjnych 

związanych bezpośrednio z ilością osób oraz strukturą wiekową podopiecznych 

zadeklarowanych do lekarza poz, pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, położnej 

środowiskowo – rodzinnej oraz uczniów w środowisku nauczania. Roczne stawki 2021 

roku  w porównaniu do lat biegłych przedstawiają się następująco: 

 

L.p. Struktura   2021 2020 2019 

1 na realizację świadczeń lekarza  POZ      

       a/ dla osób od 0 do 6 lat           461,76 451,77 424,31 

       b/   - II -    od 7 do 19 lat                             205,20 200,76 188,56 

       c/    - II -   od 20 do 39 lat 171,00 167,30 157,13 

       d/  - II -   od 40 do 65 lat 229,20 224,22 209,81 

       e/  dla osób od 66 do 75 lat                    461,76 451,77 424,31 

       f/ dla osób powyżej 75 lat  530,16 518,69 487,16 

       g/ podopieczni Domu Pomocy Społecznej   530,16 518,69 487,16 

       h/ osoby przewlekle chore    547,20 405,28 0,00 

2 na realizację świadczeń  pielęgniarki POZ       

       a/ od 0 do 6 lat  83,52 83,52 82,56 

       b/ od 7 do 65 lat 41,76 41,76 41,28 

       c/ powyżej 65 roku życia 83,52 83,52 82,56 

       d/ podopieczni DPS w Zaskoczynie 146,16 146,16 144,48 

3 
na realizację świadczeń  położnej POZ 

(wszystkie grupy wiekowe) 
27,60 27,60 27,12 

4 na realizację  świadczeń  pielęgniarki szkolnej 90,12 90,12 88,62 

5 
na realizację  świadczeń  pielęgniarki szkolnej 

- Szkoła Specjalna w Warczu (80-100 uczniów) 
648,84 589,72 524,19 

 

 Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc jest zweryfikowana przez NFZ 

liczba osób ubezpieczonych objętych opieką poz.  
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Ponadto  NFZ inaczej finansuje świadczenia lekarza poz   udzielane w stanach nagłych 

zachorowań ubezpieczonym  spoza  gminy własnej i sąsiadujących oraz  osoby 

uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji – EKUZ .             

Takie świadczenie jest finansowane w wysokości 75,00 zł. 

Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia 

onkologicznego tzw. zielona karta -  finansowane jest w wysokości 50,00 zł. 

Dodatkowo finansowane są świadczenia położnej poz (tj. bez zmian w stosunku do lat 

poprzednich) :  

-wizyta w edukacji przedporodowej realizowana  od  26 tygodnia ciąży do terminu 

rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż 2 razy w tygodniu - 31,00 zł. 

-wizyta patronażowa  obejmuje opiekę nad noworodkiem do ukończenia  

2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, maksymalnie 6 wizyt -  29,00 zł. 

W związku z utrzymującą się epidemią SARS-COV-2, otrzymujemy z NFZ dodatkową 

opłatę ryczałtową za utrzymanie stanu gotowości do udzielenia świadczeń w reżimie 

sanitarnym w wysokości 3% od sumy przychodów z danego miesiąca związanych             

z podstawową opieka zdrowotną tj. około 8 tys. zł miesięcznie. W roku 2021 

kontynuowane były również szczepienia przeciwko Covid-19, za które otrzymujemy            

z NFZ wynagrodzenie za wykonanie każdego szczepienia w wysokości 61,24zł                           

w ośrodku oraz 73,19 za szczepienie podopiecznych DPS. Dodatkowo w IV kwartale 

otrzymaliśmy z NFZ premie motywacyjne wypłacone w dwóch transzach za każdy 1% 

zwiększonej liczby zaszczepionych pacjentów z listy lekarza POZ wg stanu na 30 

września i 31 grudnia. Łączna kwota przychodu z tytułu umowy z NFZ opiewa na 

4.048.954,09 zł, plan został wykonany w 101,27%. Pozostałe przychody pochodzą ze 

sprzedaży usług medycznych osobom fizycznym nie finansowanych przez NFZ                       

w kwocie 64.014,50 zł, co stanowi 104,09% wykonania planu oraz pracodawcom w 

kwocie 259,00 zł tj. 51,8% planu.  

Ośrodek w roku 2021 otrzymał również darowiznę rzeczową od Wojewody 

Pomorskiego w Gdańsku z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Trąbki Wielkie,             

w ramach zarządzenia kryzysowego, przekazaną za pośrednictwem Gminy Trąbki 

Wielkie, w postaci testów antygenowych COVID-19 w ilości 1550 szt., o łącznej 
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wartości rynkowej 24.733,04 zł. Na dzień 31.12.2021r. pozostało na magazynie do 

wykorzystania w przyszłym okresie 425 szt. na kwotę 6.781,64 zł. 

Gminny Ośrodek Zdrowia w roku 2021 poniósł koszty działalności operacyjnej                         

w wysokości 3.447.934,95 zł, w tym na wynagrodzenia w kwocie 2.140.33,05 co 

stanowi 99,97% planu, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz 

pracowników w kwocie 401.493,49 zł co stanowi 94,69%. 

Realizując założony plan systematycznego podnoszenia komfortu pracy pracowników 

jak i obsługi pacjentów wymieniono we wszystkich 3 rejestracjach oraz 3 gabinetach 

sprzęt komputerowy w tym: 6 komputerów, 2 drukarki i 1 niszczarkę na łączną kwotę 

19.617,69 zł; zakupiono system rejestracji głosowej rozmów telefonicznych oraz 

dodatkowy telefon na kwotę 3.103,84 zł; 3 kasy fiskalne ONELINE na kwotę 5.250,02 

zł; krzesła i fotel biurowy do ośrodka w Mierzeszynie na kwotę 1.901,58 zł. Ponadto 

dokończono remont w budynku ośrodka zdrowia w Sobowidzu polegający na wymianie 

struktury na ścianie i położenie nowej farby w poczekalni i rejestracji, koszt usługi 

11.884,00 zł.; wymieniono przeciekające rury kanalizacyjne i część instalacji wodnej w 

Trąbkach Wielkich, koszt usługi 6.900,00 zł oraz zakupiono regały i drabiny do 

nowotworzonego archiwum na kwotę 6.935,07 zł. Na bieżąco dokonuje się weryfikacji 

drobnego sprzętu medycznego, na który w roku 2021 wydatkowano kwotę 1.114,99 zł, 

w tym zakupując: bezprzewodowy system monitorowania temperatury, 2 x stazę 

automatyczną, tablicę okulistyczną, ciśnieniomierz zegarowy. Po za tym na bieżące 

potrzeby zakupiono leki i środki opatrunkowe na kwotę 12.174,74 zł oraz materiały do 

badań diagnostycznych, koszt 19.967,44 zł. 

 W wyniku zmniejszonych kosztów działalności operacyjnej – wykonanie 

95,22%, oraz wzrostu przychodów w tym finansowych (dot. wzrostu stóp % odsetek 

bankowych) – wykonanie 367,69%, w stosunku do zaplanowanych  zmienił  się  

planowany  wynik  finansowy  o  kwotę  +254.672,83 zł, w rezultacie przynosząc zysk 

w wysokości  + 693.427,83 zł tj. – wykonanie 158,04%. 

Tak wysoki zysk jest efektem dodatkowego finansowania przez NFZ związanego                      

z epidemią oraz problemami z dostępem do niektórych towarów i usług, których zakup 

ujęto w planie finansowym. W 2021 roku przychód z tytułu umowy z NFZ był wyższy                       

w stosunku do 2020 roku  o kwotę 550.945,38 zł, tj. o 15,75%.  
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 Gminny Ośrodek Zdrowia w związku z prowadzoną działalnością  statutową ma 

podpisane umowy o świadczenie usług medycznych (diagnostycznych – 

ultrasonograficznych, radiologicznych, elektrokardiograficznych) na czas nieokreślony, 

natomiast umowy na czas określony dotyczą: 

- diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii, która została zawarta w trybie konkursu 

ofert na świadczenia zdrowotne do dnia 03.08.2023r. – koszt roku 2021 to 353.659,70zł 

- transportu sanitarnego, która została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego do 

dnia 31.03.2022 r. . – koszt roku 2021 to 151.746,24 zł 

- dostawę opału do trzech ośrodków zdrowia, które zostały zawarty w trybie przetargu 

nieograniczonego:  

• dot. oleju opałowego - do dnia 24.11.2024 r. 

• dot. ekogroszku - do dnia 29.11.2024r. 

 

 Ponadto GOZ ma podpisane umowy na czas nieokreślony związane z bieżącą 

działalnością. Są to między innymi umowy na dostawę energii, wody, odprowadzanie 

ścieków, wywóz odpadów medycznych, nieczystości stałych i płynnych, usługi 

sprzątania, telekomunikacyjne itp.    

 

GOZ ujmuje w/w zobowiązania w planie finansowym. 

 

 Gminny Ośrodek Zdrowia  Trąbki Wielkie nie otrzymał w bieżącym roku dotacji 

z budżetu Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Mirosława Kowalska 

 
Trąbki Wielkie, dnia 28.02.2022 r.    

 
 


