
         
Protokół Nr  3/2015 

 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  
w dniu 24 lutego  2015 r. 

 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli je członkowie oraz zaproszeni goście 
według załączonej  listy  obecności. 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Leszek Salamon, który na wstępie 
powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek posiedzenia: 
  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy. 
5. Omówienie planu pracy Komisji. 
6. Sprawy bieżące.     

  
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 12 radnych.  
 
Ad.2 
Protokół Nr 2/2015 z 27 stycznia 2015 r. został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 
12 radnych. 
               
Ad. 3 
Członkowie Komisji omówili temat dot. taryf za wodę. 
Radna Izabela Tesluk poruszył kwestie możliwości zastosowania ulg                       
w płatnościach za wodę dla rodzin wielodzietnych. 
 

Wniosek: 
Komisja zwróciła się o rozeznanie możliwości prawnych zastosowania ulg                  
w płatnościach za wodę dla rodzin wielodzietnych, w ramach Karty Dużej 
Rodziny. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku sesji nie zgłoszono uwag. 
 

Ad. 4 
W związku z nieobecnością, mimo zaproszenia, przedstawicieli niepublicznych  
zakładów opieki zdrowotnej (oprócz NZOZ Familia) zwrócono się do Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowanie pisemnie propozycji procedury 
współpracy ośrodka z zakładami, która zostanie jako wniosek Komisji przekazana do 
NZOZ-ów. 
 
Ad. 5  
Przewodniczący Komisji przedstawił propozycje planu pracy Komisji na bieżącą 
kadencję. 
Uwag do powyższej propozycji nie zgłoszono 
Członkowie Komisji przyjęli „jednogłośnie”  Plan Pracy Komisji na bieżącą kadencję.  
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Ad. 6  
W sprawach bieżących: 
Radny Waldemar Mitura poruszył sprawę przewożenia pacjentów do szpitali przez 
pogotowie, czy są przepisy dotyczące rejonizacji, czy pacjent ma wybór? 
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że decyzję podejmuje kierownik zespołu, który 
ma pełne rozeznanie  i na to trzeba się zdać 
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza stwierdził, że jest to temat, który powraca. O tym 
gdzie kieruje się pacjenta decyduje dyspozytor, który przyjmuje zgłoszenie. Jeżeli 
istnieje zagrożenie życia jest to najbliższy szpital. Niestety ludzie mają uprzedzenia 
co do niektórych szpitali, czy oddziałów i z tym trudno walczyć. 
Przewodniczący Komisji poruszył temat dot. gimnastyki korekcyjnej w szkołach. 
 

Wniosek: 
Komisja „jednogłośnie” podjęła wniosek o przygotowanie informacji dot. 
gimnastyki korekcyjnej w szkołach – ile godzin tygodniowo, ile uczestniczy 
dzieci? 
 

Radna Izabela Tesluk zgłosiła potrzebę powrotu opieki pielęgniarskiej do szkół. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że opiekę pielęgniarską w szkołach 
prowadzi NZOZ Medikus, temat będzie kontynuowany przez Komisję. 
Poinformował również o funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej z terenu gminy 
na początku roku oraz nocnego  i świątecznego punkt opieki zdrowotnej. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:  
Alina Kuśka 
     
        Przewodniczący Komisji 

               radny  Leszek Salamon 


