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odbytego w dniu 05 września 2016 roku  

w Urzędzie Gminy w Cielądzu 
 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji - zgodnie z listą obecności, stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady Gminy 

2. Paweł Królak  Wójt Gminy 

3. Witold Szymański NZOZ WITA –MED Sierzchowy 

4. Tadeusz Musiał  Praktyka Lekarza Rodzinnego Cielądz 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 09:00 dokonała Przewodnicząca Komisji – Beata 

Lewandowska, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła obecność 

wszystkich tj. 5 członków Komisji  i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – Beata Lewandowska 

przedstawiła proponowany porządek: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Gminy Cielądz z uwzględnieniem informacji                       

na temat zakresu usług świadczonych przez podmioty lecznicze. 

4. Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.  

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

Do przedstawionego porządku posiedzenia wniosków i uwag nie zgłoszono.  

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek 

posiedzenia. 
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Punkt 3. 

W następnym punkcie posiedzenia, Komisja zapoznała się z informacją na temat 

funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy CIelądz. 

W pierwszej kolejności informację na temat działalności Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej VITA-MED w Sierzchowach przedstawił doktor Witold Szymański. 

Na początku swojej wypowiedzi stwierdził, iż prowadzona działalność to podstawowa opieka 

zdrowotna i możliwości są ograniczone. Przedstawił najpierw obsadę kadrową w Ośrodku: 

dwóch pediatrów, pielęgniarki, podał ilość zadeklarowanych pacjentów – około 2.700 osób, lecz 

jest to ilość ciągle ulegająca zmianie. Doktor poinformował, iż udzielono w 2015 roku 8 tys. 

porad, w tym 73 były wizyty domowe. Ośrodek czynny jest w godzinach 8-18. Podał też zasady 

przyjmowania lekarza pediatry i poinformował o możliwości skorzystania z porad gdy gabinet 

jest czynny w Regnowie. 

Radny Tymoteusz Damaz zapytał o istnienie gabinetu stomatologicznego. 

Doktor Szymański wyjaśnił, iż ta działalność nie ma nic wspólnego z podstawową opieką 

zdrowotną. Ponadto są przepisy na temat warunków technicznych, sanitarnych i zdrowotnych w 

obiektach, więc nie ma w tym obiekcie miejsca na stomatologię. Dodał też że od 2018 roku 

Ośrodek musi być przystosowany do obowiązujących obecnie przepisów. 

Radny Tymoteusz Damaz wyraził opinie, iż jego zdaniem opieka stomatologiczna jest coraz 

gorsza. Uważa, że chociaż jakieś przeglądy powinny być obowiązkowe, gdyż to mobilizuje,                

a  rodzice często zabiegani, nie zwracają na te sprawy uwagi. 

Doktor Szymański zauważył, że to nie ma nic wspólnego z podstawową opieką zdrowotną                  

i jest oddzielnie kontraktowane. Podstawowa opieka nie może tego nawet ująć. Zdaniem 

doktora uwaga jest słuszna lecz muszą najpierw funkcjonować odgórne uregulowania. Powinno 

być tak jak w przypadku szczepień – obowiązkowe.  

Doktor Tadeusz Musiał zaznaczył, że problemem jest też brak stomatologów.  

Doktor Witold Szymański zwrócił uwagę na problem, że od 01.01.2018 r. Sanepid może nie 

pozwolić na dalsze funkcjonowanie Ośrodka. Rozporządzenie trochę zmodyfikowano, lecz jest 

jeszcze mnóstwo różnych wymogów. Najbardziej istotny to podjazd oraz węzły sanitarne. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapytała, czy przy małych ośrodkach zdrowia 

może być coś więcej niż p.o.z. 

Doktor Witold Szymański stwierdził, iż obecny system nic więcej nie przewiduje. Narodowy 

Fundusz Zdrowia nie chce na ten temat rozmawiać. Poradnie specjalistyczne powinny być przy 

większych przychodniach. Ponadto nie ma też sensu, by przy małych przychodniach 

funkcjonowały specjalistyczne poradnie gdyż koszty duże, a efektywność mała. Musi też być 

odpowiednie wyposażenia w sprzęt. 
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Następnie głos zabrała doktor Tadeusz Musiał, który przedłożył informacje na temat 

działalności prowadzonego pod jego kierownictwem podmiotu – Praktyka Lekarza Rodzinnego 

w Cielądzu.  

Informacja znajduje się w załączeniu do protokołu. 

 

Punkt 4. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Komisja udała się w teren celem dokonania oceny 

stanu przygotowania placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Sierzchowach oraz 

Zespołu Szkół w Cielądzu, do nowego roku szkolnego. 

Komisja pozytywnie oceniła stan przygotowania szkół do rozpoczynającego się roku 

szkolnego. 

 

Punkt 5. 

W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy: 

Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska podjęła temat dowozu uczniów do szkół  tj. 

braku biletów dla niektórych dzieci oraz zbyt wczesnego dowozu dzieci rano. 

W sprawie biletów Wójt poprosił, by zgłosić się do pracownika Agnieszki Miniak i wyjaśnić 

sprawę. 

 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Beata Lewandowska 

zamknęła posiedzenie o godz. 11.45. 

 

 

Protokołowała: 

Bogusława Kobacka 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji                               
Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia 

 

Beata Lewandowska 


