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Protokół Nr 3/11 

z odbytego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sporty i Zdrowia Rady Gminy Cielądz 

w dniu 21 października 2011 roku 

 

Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

 

1. Bogumił Grabowski  - Przewodniczący Rady Gminy 

2. Tadeusz Musiał   - NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego 

 

oraz inne osoby zgodnie z listą obecności.  

 

                   Posiedzenie otworzyła Zastępca Przewodniczącego Komisji – Teresa Stępniak, 

powitała wszystkich i przedstawiła porządek posiedzenia: 

 

1. Informacja o realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną na terenie 

gminy. 

2. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Teresa Stepniak poprosiła lek. med. Tadeusza Musiała o 

zabranie głosu.  

Lek. med. Tadeusz Musiał poinformował, że NZOZ- Praktyka Lekarza Rodzinnego w 

Cielądzu działa w oparciu o kontrakt z Łódzkim Oddziałem NFZ w Łodzi i realizuje 

świadczenia dla pacjentów zdeklarowanych w tej placówce. W przychodni zatrudniony jest 

jeden lekarz rodzinny, lekarz specjalista pediatra na ¼ etatu, pielęgniarka rodzinna (pełny etat) 

oraz pracownik pomocniczy (1/2 etatu). Do zakładu zdeklarowanych jest 1328 pacjentów: 

dzieci do 6 roku życia – 65, 7-19 lat – 255, 20-65 lat – 680, powyżej 65 roku życia – 328 oraz 

304 uczniów higieny szkolnej. Praktyka Lekarza Rodzinnego posiada na wyposażeniu sprzęt 

medyczny i diagnostyczny do realizacji świadczeń z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, 
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chirurgii, okulistyki, laryngologii: aparat EKG, USG, sprzęt chirurgiczny, zestaw 

laryngologiczny, audiometr, spirometr, inhalator. Do badań laboratoryjnych: 2 glukonometry, 

refrotron, urilux, fotometr do oznaczania poziomu hemoglobiny. Gabinet rehabilitacyjny 

posiada zestaw do kinezy terapii: UGUL, rower, bieżnia, drabinki, rotory oraz fizykoterapii: 

magneto tronik, laser tronik, interdyn, diadynamik, masażery, stymulator oraz biotronik. 

Istnieje możliwość przeprowadzenia badań wstępnych i okresowych oraz badanie kierowców. 

Przychodnia współpracuje z Urzędem Gminy, GOPS w Cielądzu, Gminnym Zespołem ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także LKS „Orlęta Cielądz” oraz SPZOZ w 

Rawie Mazowieckiej. Pomieszczenia praktyki na dzień dzisiejszy odpowiadają wymogom 

sanitarno-epidemiologicznym.  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Teresa Stępniak poinformowała, że lek. med. Witold 

Szymański nie mógł przybyć na Komisję, w związku z powyższym  przedstawi niezbędne 

informacje w jego imieniu. Poinformowała, że Przychodnia w Sierzchowach opieką obejmuje 

ogółem 1842 pacjentów, w tym w wieku do 6 lat – 102, 7-18 lat: 243, 19-65 lat: 1266 oraz 

powyżej 65 roku życia- 281 pacjentów. Liczba lekarzy: 4, w tym: lekarz chorób wewnętrznych 

na pełny etat oraz trzech lekarzy zatrudnionych zadaniowo. Liczba pielęgniarek: 2 (jedna 

pielęgniarka środowiskowa i jedna higieny szkolnej), zatrudniona jest również zadaniowo 

położna środowiskowa. Lekarzy specjalistów nie zatrudnia się. Brak jest gabinetu 

fizykoterapii, zakupiono nowe EKG, blukometr.  

W dyskusji głos zabrali: 

− Przewodnicząca Komisji Teresa Stępniak – największym problemem jest dostęp do 

lekarzy specjalistów, np. do endokrynologa kolejki sięgają nawet do siedmiu czy 

ośmiu miesięcy. Doskwiera nam również brak stomatologa. W Regnowie jest 

stomatolog, który ma umowę z NFZ i każdy może pojechać. W przychodni w 

Sierzchowach na dzień dzisiejszy zaszczepiono już 95 osób, szczepionki są skuteczne.  

− Lek. med. Tadeusz Musiał – jeśli chodzi o dzieci to obecnie zalecane jest szczepienie 

na pneumokoki, gdzie jedno kosztuje ok. 800 zł a niezbędne są trzy. 

− Radny Adam Michalak – myślę, że moglibyśmy pomyśleć o tym aby Gmina 

zrefundowała szczepionki. 

− Przewodniczący Rady Gminy – nie mamy na to środków, nawet na Radę już zabrakło.  
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Punkt 2  

W dyskusji głos zabrali: 

− Radna Teresa Stępniak – powinniśmy zaplanować w budżecie na 2012 rok remont 

Ośrodka Zdrowia Sierzchowach (przystosować do wymogów unijnych). Poprosić 

projektanta Czesława  Popławskiego o wstępny kosztorys. Zrobić gniazda elektryczne.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – od przyszłego roku dochodzą nam 

do zadań jeszcze śmieci i przedszkole, więc nie wiem czy to w ogóle będzie realne, 

coraz więcej zadań przekazuje się samorządom, niedługo nic nie będziemy w stanie 

zrobić.  

− Radny Adam Michalak – u nas wysypisko ma spore opłaty, w Sadkowicach jest taniej.  

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – urząd zrobi przetarg i może nie 

będzie tak źle. To będzie przeliczane na osobę tak, jak ścieki.  

− Radny Adam Michalak – obecnie nie wszyscy mają kosze i niektórzy wywożą śmieci 

do lasu, co jest naszym problemem, może teraz ten problem się rozwiąże bo skoro 

ludzie będą musieli płacić to pewnie te kosze będą mieli.  

− Przewodniczący RG Bogumił Grabowski – autobus szkolny w Sanogoszczy wracając z 

dziećmi ze szkoły (klasy 0-4) powinien je wysadzać koło szkoły, nie na krzyżówce.  

− Lekarz Tadeusz Musiał – włączyć lampę przed ośrodkiem zdrowia, ok. godz. 16-17 jest 

już ciemno a do ośrodka przychodzą osoby starsze, mogą sobie zrobić krzywdę. 

Dobrym pomysłem byłby zakup przez gminę defibrylatora, w każdej gminie powinien 

być przynajmniej jedne, koszt zakupu to ok. 6 tys. zł.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała: 

mgr Olga Kmita.        

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

Teresa Stępniak 


