
Protokół Nr  11/2016 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i  Polityki Społecznej  
w dniu 26 stycznia 2016 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 możliwości zorganizowania gabinetów stomatologicznych              

w placówkach oświatowych. 
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 9/2015 z 24 listopada 2015 r. został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 
10 radnych. 
Protokół Nr 10/2015 z 7 grudnia 2015 r. został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało   
10 radnych. 
               
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji poinformował, że w ubiegłym roku Minister Zdrowia wydał 
rozporządzenie dot. możliwości zorganizowania gabinetów stomatologicznych            
w placówkach oświatowych na preferencyjnych warunkach. Uzyskano informację     
ze szkół, że w 6 placówkach są pomieszczenia gdzie takie gabinety można by 
utworzyć, idealnie byłoby aby takie gabinety powstały w każdej szkole, ale nie jest    
to proste. W międzyczasie sytuacja w kraju zmieniła się, niewiadomo w jakim 
kierunku pójdzie polityka zdrowotna. 
Dzisiejsze spotkanie pozwoli przedstawić opinie fachowców na temat  możliwości 
zorganizowania takich gabinetów i ich oczekiwań ze strony gminy. 
Pani Patrycja Zwolska wskazała na przepisy prawa medycznego, które zabraniają 
bez zgody i udziału rodzica wykonywania jakichkolwiek zabiegów, nie będzie             
w stanie pomóc gdy nie będzie rodziców, a czas który spędzają dzieci w szkole          
to  w większości czas pracy rodziców, równie dobrze dziecko przyjdzie z rodzicem    
w czasie godzin pracy gabinetów w przychodniach. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że prawnie trudno będzie to zrobić. Kiedyś całe  
klasy przychodziły na przeglądy, teraz prawo zostało zaostrzone. Tak samo trudny 
byłby powrót lekarzy do szkół. Nie wiadomo jak Ministerstwo Zdrowia do tego tematu 
podejdzie, brak jest w chwili obecnej unormowań prawnych dot. zasad tworzenia          
i funkcjonowania takich gabinetów. 
Pan Damian Cebula powiedział, że kiedyś to funkcjonowało musiała być tylko 
przychylność dyrektora szkoły i w ramach higieny szkolnej dzieci przychodziły na 
badania, dostawały kartki z informacją dla rodziców o stanie uzębienia. Kiedyś 
stomatolodzy pracowali na etatach, wszystko opierało się o sprzęt i materiał. Teraz 
zakres usług w ramach ubezpieczenia jest bardzo skromny, nie wyobraża  sobie aby 
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rozmawiać o finansach z dzieckiem. Wyniki badań dot. stanu uzębienia dzieci są 
zatrważające, zaproponował aby przeprowadzić badania naszych dzieci z informacją 
do rodziców, są sprzęty jednorazowe i takie badania w szkołach można wykonać. 
Sugerował metodę małych kroków, rozeznać jaka jest sytuacja w szkołach               
na podstawie badań a potem zastanowić się co z tym zrobić. To, że w szkole jest 
wolny pokój nie znaczy, że może tam być gabinet, gdyż ten musi spełniać wymogi 
SANEPiD-u, to są też koszty; unit stomatologiczny kosztuje ok. 60 tys. zł. plus 
wyposażenie gabinetu, druga sprawa to aby otworzyć gabinety w szkołach musi się 
zmienić system świadczeń zdrowotnych. Nigdy nie odmawiał współpracy i w tej 
kwestii również ją zagwarantował.   
Pani Maria Skrzypczak zwróciła uwagę na sytuację stomatologii – stomatologia 
sprywatyzowana poszła do przodu, natomiast stomatologia z kontraktu cofa się, 
trzeba błagać o pieniądze. Młodzi lekarze po studiach wyjeżdżają z kraju. Gmina 
musi się starać aby coś zmienić. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że sytuacja ta dotyczy nie tylko gminy ale całej 
Polski.  Być może gmina wyposaży kilka gabinetów i ktoś np. po studiach będzie 
mógł tam pracować. 
Pan Damian Cebula dodał, że możliwości są ograniczone. Przeprowadzenie badań, 
których koszt szacunkowy to ok. 5 zł od osoby będzie punktem wyjścia do dalszych 
rozmów i pozwoli określić skalę problemu. Badanie można by przeprowadzić poza 
kontraktem, finansowane z budżetu gminy. 
Radna Grażyna Strzelecka stwierdziła, że propozycja jest bardzo dobra, takie dane 
będą bardzo przydatne. Trzeba rozeznać jaka jest możliwość sfinansowania takich 
wydatków. 
 

Wniosek: 
Komisja jednogłośnie 10 głosami „za”,  podjęła wniosek o sfinansowanie przez 
gminę badań stanu uzębienia u dzieci szkół podstawowych i gimnazjów 
(szacowana kwota to ok. 5 zł od 1 dziecka, kwota obejmuje koszt zakupu 
zestawu jednorazowego do przeprowadzenia badania i badanie). 
 

Pani Patrycja Zwolska stwierdziła, że chętnie utworzy centrum przyjazne dziecku 
ale muszą być ku temu sprzyjające warunki. Zwróciła się z pytaniem czy jest szansa 
na dostosowanie gabinetu stomatologicznego w Bełku do wymogów SANEPiD-u, 
który nie spełnia wymogów dot. wielkości. 
 

Wniosek: 
Komisja zwróciła się o dostosowanie gabinetu stomatologicznego                     
w przychodni  w Bełku do wymogów SANEPiD-u. 
 
Ad. 4 
Kazimierz Żyła Kierownik Dz. P. OPS omówił projekt uchwały  w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata   2016-
2020. 
Przewodniczący Komisji zgłosił poprawki do treści Programu polegające               
na zmianie w części I, zdaniu 8 słowa „powszechnym” na „dość częstym”  oraz 
wpisaniu prawidłowych liczb w tabeli nr 8. 
Zgłoszone korekty ujęte zostaną w ramach autopoprawki projektu. 
 

Projekt zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie 10 głosami „za”. 
 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych omówiono i pozytywnie 
zaopiniowano na poprzednim posiedzeniu Komisji. 
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Do pozostałych projektów uchwał ujętych  w porządku obrad sesji,  nie zgłoszono 
uwag. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji poruszył kwestie zagrożenia odebrania dziecka bez 
wyroku Sądu. 
Kazimierz Żyła OPS – poinformował o procedurach i obowiązujących przepisach 
prawnych w tym zakresie. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
  
Protokołowała 
Alina Kuśka     
     

                                                 Przewodniczący Komisji 

               radny Leszek Salamon 


