
         
Protokół Nr  4/2015 

 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  
w dniu 24 marca  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 tematu funkcjonowania opieki pielęgniarskiej w szkołach              

na terenie gminy. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące.     

  
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 11 radnych.  
 
Ad.2 
Protokół Nr 3/2015 z 24 lutego 2015 r. został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało     
11 radnych. 
               
Ad. 3 
Omówienie tematu funkcjonowania opieki pielęgniarskiej w szkołach na terenie 
gminy. 
NZOZ MEDICUS – od 15 lat prowadzą swoją działalność i pierwszy raz zostały 
zaproszone na posiedzenie Komisji. W ramach firmy pracuje 5 pielęgniarek, swoją 
działalności obejmują wszystkie szkoły oprócz szkół w Palowicach, Przegędzy           
i Szczejkowic, z których 3 lata temu musiały zrezygnować z uwagi na to, że koszty 
prowadzonej tam działalności przewyższyły  wpływy z NFZ. Działają w ramach 
kontraktu z NFZ i na jednego podopiecznego otrzymują 4 zł. na miesiąc. W sumie 
pod opieką mają 3978 uczniów tj. 775 uczniów na jedną pielęgniarkę (górna granica 
to 1100). Zadania wynikają z ustawy i są to m.in. profilaktyczna opieka nad uczniami, 
udzielanie pomocy przed lekarskiej. W 2012 roku starały się o kwalifikację gabinetów 
– uzyskały negatywną decyzję. Na dzień dzisiejszy tylko 4 gabinety spełniają 
wymagania techniczne i sanitarne, reszta – 12 ujęta jest w programie naprawczym, 
którego termin realizacji upływa w grudniu 2016 roku. 
Radny Marek Szczech pytał czy jest możliwość prawna, aby gmina dołożyła 
środków na funkcjonowanie opieki pielęgniarskiej również w szkołach w Palowicach, 
Przegędzy i Szczejkowicach. 
Przewodniczący zaproponował aby rozpatrzeć tą sprawę. 
Radna Janina Binda  pytała o możliwość powrotu opieki pielęgniarskiej                   
do przedszkoli. 
NZOZ MEDICUS wyjaśniła, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie kontraktuje opieki      
w przedszkolach,  tylko klasy „0” przy szkołach. 
Radna Grażyna Strzelecka zwróciła uwagę aby dyrektorzy szkół starali się 
przeprowadzić gabinety na parter budynków. Natomiast doposażenie gabinetów leży 
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po stronie gminy,  jest  na to czas do 2016 roku, jeżeli nie zostanie to wykonane 
zakład będzie musiał zamknąć działalność i dzieci pozostaną bez opieki. 
Przewodniczący – dostosowanie gabinetów i ich wyposażenie, z uwagi na to, że jest 
to  własność gminy, leży po stronie gminy. 
Radny Wacław Brózda zaproponował podjęcie wniosków o dostosowanie 
gabinetów do obowiązujących wymogów oraz rozpatrzenie możliwości sfinansowania 
przez gminę opieki w szkołach w Palowicach, Przegędzy i Szczejkowicach.  
                               
Komisja jednogłośnie 11 głosami „za”, podjęła następujące wnioski: 

1) dostosować  gabinety w szkołach do wymogów technicznych i sanitarnych dla 
pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek, 

2) doposażyć gabinety w niezbędny sprzęt, 
3) rozpatrzeć możliwość sfinansowania opieki pielęgniarskiej w szkołach             

w Palowicach, Przegędzy i Szczejkowicach z budżetu gminy. 
Przewodniczący Komisji poruszył problem dot. wszawicy i świerzbu pojawiającego 
się w szkołach. 
NZOZ MEDICUS wyjaśniła, że  wszawica została wykreślona z katalogu chorób 
zakaźnych, nie ma wiec podstaw do przeglądów higienicznych  w szkołach. Robią 
interwencyjne przeglądy, ale musi to być robione za zgodą rodziców, a nie wszyscy 
rodzice się zgadzają. 
 
Ad. 4 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Celina Cymorek oraz Kierownik Biura 
Rafał Roszko szczegółowo przedstawili informacje o funkcjonowaniu Ośrodka 
Pomocy - prowadzonych działaniach oraz formach pomocy.  
Omówiono również Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 
rok 2014. 
Członkowie Komisji zapoznali się z powyższymi informacjami. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku sesji nie zgłoszono uwag. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokołowała:  
Alina Kuśka 
     
        Przewodniczący Komisji 

               radny  Leszek Salamon 


