
Protokół Nr 16/14 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 29 maja 2014 r. 

 

Kolejne posiedzenie komisji otworzył Pan Waldemar Semaszczuk – Przewodniczący 

Komisji, który powitał radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił proponowany 

na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem służby zdrowia na terenie gminy. 

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłaszano uwag. Następnie Przewodniczący 

Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodał, 

że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu, poza tym oznajmił, iż jest 

możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

przewodniczący komisji zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Realizując zaplanowany porządek obrad, głos zabrał Pan dr Sławomir Zapart – 

Kierownik SPZPOZ, który oznajmił, że na podstawie podpisanej umowy z NFZ realizowane 

są najważniejsze działania związane ze służbą zdrowia. Poza tym dodał, że wykonywane 

są zadania związane z higieną szkolną młodzieży, działania prowadzi również położna 

środowiskowa oraz gabinet rehabilitacyjny. W tym miejscu Pan dr poinformował, że gabinet 

rehabilitacyjny funkcjonuje poza strukturą środków przyznanych przez NFZ, jego działania 

finansowane są z dotacji Urzędu Gminy oraz środków własnych.  

W toku dalszej wypowiedzi Pan dr oznajmił, że w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Widawie 

konsultacji udzielają niektórzy specjaliści – kardiolog, endokrynolog, a od maja funkcjonuje 

również Poradnia K, gdzie bezpłatnych porad udziela lekarz ginekolog na stałe pracujący 

w szpitalu „Dializa” w Łasku. 

W tym miejscu głos zabrała radna Mamzer, która prosiła o wskazanie dni tygodnia, w których 

ów gabinet jest czynny. 

Pan Sławomir Zapart odpowiedział, że na razie Poradnia K będzie czynna jest raz w tygodniu, 

jednak w razie zwiększonych potrzeb godziny otwarcia Poradni mogą ulec zmianie.  

W tym miejscu Pan dr dodał, że również odpłatnych porad ginekologicznych będzie udzielać 

dr Rybak. 

W toku dalszej wypowiedzi Pan dr poinformował o specjalistach, którzy służą nieodpłatnie 

mieszkańcom gminy – są to: psychiatra i lekarz rehabilitant, a za opłatą przyjmują urolog, 

ortopeda i lekarz wykonujący badanie usg. Kontynuując sprawozdanie Pan dr oznajmił, 

że zadeklarowanych do naszych ośrodków zdrowia jest ok. 5900 osób, a bilans finansowy 

za poprzedni rok jest pozytywny. Następnie Pan Zapart oznajmił, że wykonano również 

drobne prace remontowe polegające na pomalowaniu ścian w pomieszczeniach ośrodka 

w Widawie oraz założeniu opaski z kostki wokół ośrodka w Brzykowie. 

Kolejno radny Jaros pytał, czy jest możliwość, aby w soboty był pełniony dyżur lekarza 

w ośrodku zdrowia. 

W odpowiedzi na powyższe pan Zapart oznajmił, że zostało wystosowane pismo do Funduszu 

i czekamy na  odpowiedź, oznajmił Pan Zapart.  



Ponownie głos zabrał radny Jaros, który chwalił Panią rehabilitantkę, doceniając 

jej pracowitość oraz zaangażowanie w wypełnianiu swoich obowiązków. 

Kolejno radny Marcin Janiak pytał o działalność Rady Społecznej. 

W odpowiedzi dr Zapart oznajmił, że ostatnie spotkanie odbyło się w kwietniu na którym 

przyjęto sprawozdanie z działalności ośrodka za 2013 r. i przyjęto plan działania na 2014 r.  

W toku dalszej wypowiedzi Pan Kierownik SPZPOZ oznajmił, że w budynku ośrodka swoje 

usługi również oferuje stomatolog i ortodonta, jednak dodał, że ci lekarze tylko wynajmują 

lokal w budynku ośrodka, a umowy z NFZ podpisują samodzielnie, nie poprzez ośrodek.  

Następnie radny Janiak pytał, czy wpłynęły już na konto ośrodka zdrowia środki finansowe 

z tytułu zarzutów jakie zostały postawione byłej pracownicy rejestracji. 

Pan dr odpowiedział, że część pieniędzy wpłynęła już od komornika, który zajmuje się 

tą sprawą, dodał, że środki te zostaną przeznaczone na doposażenie ośrodka.  

W tym miejscu radna Mamzer sugerowała, aby te środki przeznaczyć na działalność gabinetu 

rehabilitacyjnego. 

W odpowiedzi na powyższe Pan dr oznajmił, że potrzeb jest wiele, dodał, że zachodzi także 

konieczność modernizacji systemu informatycznego, niezbędnego do prawidłowego 

funkcjonowania programu „Ewuś”. 

Kontynuując Pan Zapart poinformował również, że ze środków funduszu sołeckiego Widawy 

została zakupiona kostka brukowa, którą pracownicy GZUK położyli przy budynku ośrodka 

zdrowia w Widawie, a ośrodek zdrowia poniósł jedynie drobne koszty materiałowe. 

Kolejno głos zabrał radny Polak, który nawiązując do przeprowadzanych remontów 

sugerował wykonanie nowego ogrodzenia przy budynku ośrodka zdrowia w Brzykowie.  

 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Pan Waldemar Semaszczuk zamknął 

obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna       Przewodniczący  

 Komisji Spraw Społecznych 

     Waldemar Semaszczuk 
 

 


