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Protokół nr  26/2013 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska   
Rady Gminy  Poczesna  z dnia 22 kwietnia 2013 roku. 

 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Ocena działalności Gminnego Zespołu  Ośrodków Zdrowia  w Poczesnej na 
podstawie przedłożonego sprawozdania za rok 2012 oraz zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego GZOZ za rok 2012. 

2. Sprawy różne. 
3. Wizytacja ośrodków zdrowia na terenie gminy. 

 
Ad.1 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  
w Poczesnej za 2012 rok przedstawiła Zastępca Dyrektora GZOZ w Poczesnej  
lek. med. Elżbieta Sornat – Jabłońska natomiast sprawozdanie finansowe Gminnego 
Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2012 rok omówiła Główna księgowa, 
Hanna Muchla. 
 
Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska  zapytała dlaczego w sprawozdaniu finansowym jest mowa tylko 
o GZOZ w Poczesnej, a gdzie są dane z dwóch pozostałych ośrodków. 
 
- Główna księgowa, Hanna Muchla wyjaśniła, że kwoty przedstawione  
w sprawozdaniu dotyczą łącznie trzech ośrodków, tak są sporządzane sprawozdania. 
 
- Elżbieta Rakowska zwróciła uwagę na konieczność wyremontowania drugiego 
piętra w Ośrodku Zdrowia we Wrzosowej. 
 
- lek. med. Elżbieta Sornat – Jabłońska odpowiedziała, że remontu wymaga cały 
Ośrodek, mamy jednak czas do 2016 roku. 
 
- Elżbieta Rakowska zapytała jak wygląda sprawa z kontraktami z NFZ. 
 
- lek. med. Elżbieta Sornat – Jabłońska wyjaśniła, że są pewne wymagania nałożone 
przez NFZ, które należy spełnić, by otrzymać kontrakt np. dla chirurga musi być  
pomieszczenie  odpowiednio wyposażone i  o odpowiedniej wielkości, trzeba też 
mieć lekarza, który będzie chciał na terenie naszej gminy przyjmować pacjentów. 
 
- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak – w przypadku kontraktu dla ginekologa 
jest także brana pod uwagę liczba mieszkańców.  Wszystkie gminy posiadające  
publiczną służbę zdrowia mają podobne problemy. 
 
- Elżbieta Rakowska – trzeba się zastanowić, czy nie lepiej byłoby zrobić 
niepubliczną służbę zdrowia na terenie gminy. 
 
- lek. med. Elżbieta Sornat – Jabłońska wyjaśniła, że nie da się sprywatyzować 
ośrodka jako całości, musiałby być sprywatyzowany każdy ośrodek z osobna. 
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- Krystyna Wichniarek poinformowała, że mieszkańcy skarżą się na brak lekarzy  
i duże kolejki w ośrodkach.  
 
- Elżbieta Rakowska – trzeba podjąć działania i  znaleźć rozwiązanie, by polepszyć 
tę sytuację. Przy niepublicznej służbie zdrowia takich kolejek nie ma 
 i wszyscy pacjenci są przyjmowani.  
 
- Marian Kołodziej poinformował, że były plany o zrobieniu parkingu na placu przy 
OSP. 
 
- Krystyna Wichniarek zapytała czy są planowane działania mające na celu 
usprawnienie pracy ośrodków. 
 
- lek. med. Elżbieta Sornat – Jabłońska odpowiedziała, że są podejmowane 
działania, ale to wszystko wymaga czasu. 
 
- Marian Kołodziej zwrócił uwagę na to, że specjaliści odwołują wizyty w tym samym 
dniu i nikt o tym nie informuje pacjentów wcześniej.  
 
- Elżbieta Rakowska – przy publicznej służbie zdrowia są inne standardy pracy,  
w niepublicznej dzwonią i potwierdzają termin wizyty. 
 
- Edward Krzyczmonik  zaproponował, aby uruchomić w soboty i niedziele dyżury, 
aby mieszkańcy mogli otrzymywać zastrzyki. Do Częstochowy nie każdy może 
dojechać. 
 
- lek. med. Elżbieta Sornat – Jabłońska odpowiedziała, że problem ten wynika z tego, 
że kontrakt z NFZ  na podstawową opiekę zdrowotną podpisany jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 800 do 1800. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu  Ośrodków Zdrowia  w Poczesnej za 
rok 2012 oraz sprawozdanie finansowe GZOZ za rok 2012 zostało przez Komisje 
przyjęte. 
 
Ad.2 
W tym punkcie głos zabierali: 
 
Przewodniczący Komisji, Tadeusz Bajdor przedstawił: 
- odpowiedzi  Wójta gminy Poczesna  na wnioski z poprzedniego posiedzenia 
Komisji. 
- pismo Pierwszego Wicewojewody Śląskiego  w sprawie pomocy dla repatriantów. 
Członkowie komisji nie wyrazili zgody na ww. pomoc. 
 
- pismo od Wójta gminy Poczesna  w sprawie propozycji organizacji dwóch dużych 

imprez o charakterze gminnym, np. DNI GMINY POCZESNA, DOŻYNKI GMINY 

POCZESNA.  

 Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. propozycję. 
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Ad.3 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska przeprowadziła wizytację ośrodków zdrowia 
na terenie gminy i stwierdziła, że wszystkie ośrodki spełniają wymogi i są 
przystosowane do pracy. Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej mamy na terenie 
gminy poradnie specjalistyczne tj. chirurgię, okulistykę, stomatologię, ginekologię, 
dermatologię i neurologię.  
 
 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
         
  
                                                                              Przewodniczący  Komisji Zdrowia 
                                                                              i Ochrony Środowiska  
 
Protokół sporządziła:     Tadeusz Bajdor 
 
Magdalena Caban                
 

                                                          

 


