
P R O T O K Ó Ł    Nr  XI/2015
 z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu 16 października  2015 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczytnikach

W sesji udział wzięło 14 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek
Albrecht,  Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak,  Starosta  Kaliski  Pan  Krzysztof  Nosal,
radny do Rady Powiatu Kaliskiego Członek Zarządu Powiatu Pan Benedykt Owczarek.

Nieobecny usprawiedliwiony radny Pan Piotr Szczepaniak.

 Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie projektu protokołu z ostatniej sesji.
4.  Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy. 
7. Interpelacje. 
8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  współdziałania  jednostek  samorządu  terytorialnego:  Gminy
Szczytniki,  Powiatu Kaliskiego,  Gminy Opatówek,  Gminy Żelazków,  Gminy lisków, Gminy
Koźminek,  Gminy  Brzeziny  w  celu  wspólnego  pozyskania  środków  i  realizacji  projektu
pozakonkursowego  pn.  „Integracja  i  aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  z  terenu
województwa wielkopolskiego” realizowanego w latach 2016 – 2017 w ramach poddziałania
7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
10.  Spotkanie  ze  Starostą  Kaliskim w  sprawie  dotychczasowych  i  planowanych  inwestycji
drogowych dotyczących dróg powiatowych.
11.  Spotkanie  z  zarządem spółki  Ośrodek Zdrowia  „MEDYCYNA RODZINNA” w sprawie
prowadzenia działalności medycznej.
12.  Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas  oznaczony w trybie
bezprzetargowym lokali użytkowych w Ośrodkach Zdrowia w m. Iwanowice i Staw.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Zapytania, wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.
Otwarcia  Sesji  o  godz.9.\00  dokonał  Przewodniczący  Rady  Gminy  Szczytniki  Pan

Bogdan  Augustyniak,  stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 14,
zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz
podejmowanych uchwał. 

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad i zaproponował:

- ze względu na zapowiedziane przed rozpoczęciem sesji spóźnienie Pana Starosty przystąpić
do rozpatrzenia p. 5-9,
- rozszerzyć porządek obrad o – „ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na
czas  oznaczony w trybie bezprzetargowym,  lokali  użytkowych w Ośrodkach Zdrowia  w m.
Iwanowice i  Staw”  oraz „Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania jednostek samorządu
terytorialnego:  Gminy Szczytniki,  Powiatu  Kaliskiego,  Gminy Opatówek,  Gminy Żelazków,
Gminy  lisków,  Gminy Koźminek,  Gminy Brzeziny w  celu  wspólnego  pozyskania  środków
i realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób
z  terenu  województwa  wielkopolskiego”  realizowanego  w  latach  2016  –  2017  w  ramach
poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”,
-  z porządku obrad wykreślić  p. „Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
-  po  spotkaniu  ze  Starostą  Kaliskim  odbyć  spotkanie  z  zarządem  spółki  Ośrodek  Zdrowia
„MEDYCYNA  RODZINNA”  w  sprawie  prowadzenia  działalności  medycznej  rozpatrzyć



p.  „Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na  wynajem na  czas  oznaczony w trybie
bezprzetargowym, lokali użytkowych w Ośrodkach Zdrowia w m. Iwanowice i Staw.”
-  pozostałe  punkty oznaczyć  kolejno,  zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag i  wniosków w sprawie
porządku obrad.

Wobec braku   uwag w sprawie zmiany porządku obrad Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie zgłoszony wniosek w sprawie zmiany i  poszerzenia porządku obrad, w wyniku
którego Rada  jednogłośnie  wniosek przyjęła (głosowało 14 radnych). Przewodniczący Rady
poinformował, że sesja będzie przebiegać  wg porządku dziennego  w brzmieniu  jak wyżej.
Punkt 3 - Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  propozycji  odnośnie
przedłożonego w materiałach na sesje  projektu protokołu  z ostatniej sesji.
 Radny  Pan  Paweł  Domagała  –  stwierdził,  ze  w  jego  wypowiedzi  w  sprawie  budowy
chodników przy drodze  powiatowej  błędnie  wpisano nazwę miejscowości,  zamiast  Krowica
Pusta  powinno  być  Krowica  Zawodnia  –  to  właśnie  podczas  omawiania  sprawy  budowy
chodników przy drodze w tej miejscowości radny do Rady powiatu Kaliskiego Członek Zarządu
Powiatu  Kaliskiego Pan Benedykt  Owczarek  wypowiedział  się  przeciw budowie chodników
przy  drogach  powiatowych  na  terenie  naszej  Gminy,  uzasadniając  to  problemami
z utrzymaniem i zarastaniem chwastami, natomiast za kilka dni na sesji Rady Powiatu głosował
za budową chodników przy drogach powiatowych, ale na terenie innych gmin,

      Wobec braku dalszych  uwag w sprawie protokołu Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie     w sprawie przyjęcia protokołu.
       Rada  Gminy w głosowaniu  jawnym jednogłośnie  (głosowało  14 radnych)  dokonała
przyjęcia przedłożonego   projektu  protokołu wraz ze zgłoszoną poprawką.
Punkt 4 - Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
        Wójt Pan Marek Albrecht – złożył informacje o  pracy w okresie międzysesyjnym. -
(informacja  o  pracy  Wójta  w  okresie  międzysesyjnym  stanowi  załącznik  do  protokołu),
następnie zwrócił się o zgłaszanie uwag, pytań odnośnie swojego wystąpienia. 
              Rada nie zgłosiła uwag i zapytań.
Punkt 5 - Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyj-
nym.
 -  radna  Pani  Danuta  Świątek  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  –  poinformowała,  że
w okresie międzysesyjnym nie było posiedzeń Komisji,
 radny Pan Paweł Domagała Przewodniczący Komisji Rolnictwa  ... – poinformował, że
w dniu 25 września odbyło się posiedzenie komisji, przedmiotem obrad była sprawa odbioru
padłych  zwierząt  hodowlanych  oraz  dziko  żyjących  przez  firmę  Pana  Roberta  Ptaka
z  Godziesz,  w  posiedzeniu  Komisji  wziął  delegat  do  Wielkopolskiej  Izby Rolniczej  Pan
Józef  Jakóbek  –  omówił  on  swoja  prace  w  izbie  oraz  działania  Izby  Rolniczej,  na
posiedzeniu omawiano również sprawę strat w rolnictwie spowodowanych przez tegoroczną
suszę, omówiono sprawę dalszego funkcjonowania ośrodków zdrowia,  Komisja Rolnictwa
…. większością  głosów opowiedziała  się  za  ogłoszeniem przez  Wójta  konkursu  ofert  na
świadczenie usług medycznych i wynajem pomieszczeń w Ośrodkach Zdrowia, stwierdził, że
źle się stało na ostatniej  sesji,  że Rada Gminy nie dokonała wyboru ławnika,  który mógłby
reprezentować Gminę Szczytniki w Sądzie, kandydatura została zaopiniowana pozytywnie przez
Zespół  powołany przez  Radę Gminy,  pozytywna  informacja  z   Policji,  kandydatka  spełniła
wszystkie  wymagania  ustawowe  i  nie  podlegała  wykluczeniom   ustawowym,  z  powodu
postepowania ojca, jego opozycyjnej  postawy  nie można karać córki, nigdy w tym czasie jak
jest radnym takie postepowanie nie miało miejsca, dochodziło do nieporozumień, ale one szły
w niepamięć,  niedokonanie  przez  Rade Gminy wyboru  ławnika  było  błędem,  Rada podjęła
uchwałę niekorzystną dla ogółu mieszkańców Gminy, Rada nie stanęła na wysokości zadania,
taka  postawa  działa  demobilizująco  na  postawy  młodych  ludzi,  to  co  się  stało  jest  dużym
nietaktem,
- radny pan Wiesław Wróbel Przewodniczący komisji Zdrowia…. poinformował, że odbyły
się dwa posiedzenia Komisji w dniu 22 i 29 września, Komisja spotkała się z Dyrektorami
Zespołów  Szkół  działających  na  terenie  Gminy,  którzy  omówili  wyniki  egzaminów
końcowych  kl.  VI  szkół  podstawowych   i  kl.  II  gimnazjów,  omówiono  sprawę  dowozu
dzieci oraz potrzeb remontowych i  inwestycyjnych na przyszły rok,  Komisja Zdrowia ….



pozytywnie  zaopiniowała  projekt  ogłoszenia  przez  Wójta  przetargu na  świadczenie  usług
medycznych i wynajem pomieszczeń w Ośrodkach Zdrowia,

Punkt 6  - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady wpłynęła

następująca korespondencja: 
pismo Pani Jadwigi Jarych zam. w m. Włodzimierz – w sprawie dowozu dzieci do Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Szczytnikach – Rada Gminy postanowiła przekazać pismo wg
właściwości do rozpatrzenia Wójtowi,
pismo  Fabryki Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie zaplanowania
w  budżecie  na  2016  r.  środków  na  wsparcie  wolontariatu  –  Rada  Gminy  przyjęła  do
wiadomości,
-  pismo  Ośrodka  Zdrowia  „Medycyna  Rodzinna”  z  dnia  02  października  2015  r.  z  prośbą
o spotkanie w sprawie świadczenia usług medycznych i wynajmu pomieszczeń w Ośrodkach
Zdrowia – spotkanie odbędzie się w dniu dzisiejszym,

Punkt   7  - Interpelacje 
-  radny  Pan  Roman  Siciarek  –  poinformował,  że  na  skrzyżowaniu  drogi  powiatowej
w  Sobiesękach  Drugich  z  drogą  gminna  w  kierunku  Helenowa  brak  jest  oznakowania
informującego o kończeniu się asfaltu na drodze powiatowej w kierunku Brzezin, to powoduje,
że dochodzi do wjazdu dużych samochodów ciężarowych, które maja problem z zawróceniem,
- radny Pan Paweł Domagała – zwrócił się o informacje  w sprawie rozbudowy i modernizacji
oświetlenia ulicznego, w Krowicy pustej w kierunku na Grab miały być zainstalowane dwie
lampy, a prawdopodobnie nie dojdzie do instalacji, bo są nieodpowiednie słupy – to są słupy
z  połowy  lat  90-tych,  zapytał,  kto  z  Urzędu  Gminy  ma  na  to  wpływ,  śmieszne
i niewytłumaczalne dla mieszkańców jest to, że dwa lata ciągnie się sprawa instalacji tych lamp,
- Wójta Pan Marek Albrecht – poinformował, że pracownicy Urzędu Gminy nie maja wpływu
na badanie słupów, zaproponował zaprosić przedstawiciela spółki na spotkanie,
- radna Pani Danuta Światek – poinformował, ze w Marchwaczu zainstalowano lampy, ale nie
są podłączone do sieci,
- radny Pan Kazimierz Bączyk – zwrócił  się o spowodowanie wykoszenia poboczy dróg na
trasie kursowania autobusu dowożącego dzieci do szkół, 

Punkt 8 -    Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania jednostek samorządu terytorialnego:
Gminy Szczytniki,  Powiatu Kaliskiego,  Gminy Opatówek,  Gminy Żelazków, Gminy lisków,
Gminy Koźminek, Gminy Brzeziny w celu wspólnego pozyskania środków i realizacji projektu
pozakonkursowego pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób          w terenu
województwa wielkopolskiego” realizowanego w latach 2016 – 2017 w ramach poddziałania
7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił  projekt uchwały w powyższej
sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.

Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XI / 65 /
2015 (głosowało 14 radnych

Punkt 9 -    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie,
zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.

Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XI / 66 /
2015 (głosowało 14 radnych.

Następnie o godz. 9.50 Przewodniczący Rady zarządził przerwę. Po przerwie o godz.
9.55 obrady wznowił Przewodniczący Rady, stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych
w  sesji  udział  bierze  14,  zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności
obradowania  oraz  podejmowanych  uchwał  i  zaproponował  przejść  do  następnego  punktu
porządku obrad.



 Punkt  10  -    Spotkanie  ze  Starostą  Kaliskim  w  sprawie  dotychczasowych  i  planowanych
inwestycji drogowych dotyczących dróg powiatowych.

Przewodniczący  Rady  Gminy  powitał  przybyłego  na  sesję  Starostę  kaliskiego  Pana
Krzysztofa Nosala i zwrócił się o wypowiedzenie w sprawie dotychczasowych i planowanych
inwestycji drogowych dotyczących dróg powiatowych.

- Starosta Kaliski Pan Krzysztof Nosal – podziękował za zaproszenie na sesje, stwierdził,  że
trasa  krajowa  nr  12  biegnie  przez  6  województw:  lubelskie,  mazowieckie,  łódzkie,
wielkopolskie,  dolnośląskie,  lubuskie.  Trasa  nr  12 wraz z  drogą  S8 jest  najkrótszym niemal
idealnie  równoleżnikowym  łącznikiem  wschodniej  i  zachodniej  granicy  naszego  państwa,
między  Niemcami  (z  przejściem  granicznym  w  miejscowości  Łęknica),  a  Ukrainą
(w  miejscowości  Dorohusk),  poinformował,  że   wysłał  pisma  do  wszystkich  powiatów
znajdujących się przy trasie krajowej nr 12 z pytaniem, czy są zainteresowani utworzeniem trasy
szybkiego  ruchu  S12.  18  samorządów  odpowiedziało,  że  jest  za,  nie  było  żadnego  głosu
sprzeciwu.  Te  samorządy  będą  kolejno  przystępować  do  Stowarzyszenia  S12.   samorządy
wspólnie  będą lobbować, by w naszym regionie wytyczona została  trasa S12, powiat  kaliski
podjął decyzję o przystąpieniu do Stowarzyszenia S12, w listopadzie w Kaliszu odbędzie się
Walne  zebranie  przyjmujące  kolejnych  chętnych  członków  do  Stowarzyszenia,  by  potem
wspólnie  lobbować  na  rzecz  utworzenia  S12,  Stowarzyszenie  S12  zostało  zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 25 października 2006 roku. Prezesem Stowarzyszenia
jest  Prezydent  Miasta  Radomia  -  Radosław  Witkowski.  Stowarzyszenie  zrzesza  jednostki
samorządu  terytorialnego  z województwa mazowieckiego,  łódzkiego  i  lubelskiego,  następnie
Pan  Starosta  poinformował,  o  planach  przebudowy  dróg  powiatowych,  poinformował,  że
w  Starostwie  planowano  przystąpić  do  przebudowy  dróg  powiatowych  na  terenie  Gminy
Szczytniki i Koźminek o dł. ok. 25 km, wstępny szacunkowy koszt inwestycji opiewał na kwotę
20 mln zł,  z terenu Gminy Szczytniki planowano przebudowę drogi Krowica Zawodnia – do
granicy  powiatu  oraz  drogę  Szczytniki  –  Radliczyce,  Powiat  planował  wystąpić
z zainteresowanymi Gminami o dofinansowanie, plan jest nierealny- nie ma szans na uzyskanie
dofinansowania, planowane do przebudowy drogi powinny łączyć się z autostradą bądź drogą
szybkiego ruchu, w 2017 roku będzie można złożyć  3 wnioski  o dofinansowanie do rozbudowy
dróg, jeden wniosek o dofinansowanie z PROW i dwa wnioski wspólnie z gminami, wiele gmin
nawiązało współprace ze Starostwem i poprzejmowały one drogi powiatowe,

-  Wójt  Pan Marek Albrecht  – poinformował,  że propozycja  przejęcia  ponad 20 km o takim
znaczeniu komunikacyjnym jest dla Gminy Szczytniki , która posiada własnych dróg ponad 160
km nie  do zaakceptowania,  ze  względu chociażby na koszty utrzymania  tj.  odśnieżanie  czy
bieżąca naprawa,  tym bardziej,  że nie ma żadnej gwarancji, iż nastąpi po realizacji projektu
ponowna zmiana klasyfikacji na drogi powiatowe, Wójt podkreślił, iż zmiana kategorii obecnie
będzie  uprawniała  Gminę  do  złożenia  wniosku  dopiero  na  2017,  nic  nie  stoi  więc  na
przeszkodzie aby Starostwo wystąpiło z wnioskiem na 2017,  

-  radny Pan  Paweł  Domagała  –  stwierdził,  że  źle  układa  się  współpraca  Gminy  Szczytniki
z Powiatem Kaliskim w zakresie inwestycji drogowych, z niewyjaśnionych do końca przyczyn
mimo składanych obietnic i planów odkładana jest przebudowa dróg powiatowych na terenie
Gminy Szczytniki, członek Zarządu Powiatu radny do rady Powiatu Kaliskiego z terenu naszej
Gminy Pan Benedykt Owczarek wypowiada się w sprawie przebudowy dróg powiatowych na
terenie  naszej  Gminy  bez  chodników,  a  w  innych  gminach  wykonuje  się  duże  inwestycje
i  z  chodnikami,  w  planach  inwestycji  powiatowych  są  pomijane  drogi  powiatowe  z  terenu
Gminy Szczytniki,

- Starosta Kaliszki Pan Krzysztof Nosal – poinformował, że nie wycofuje się z obietnic, miał
pomysł na dużą inwestycję, ale nie uda się tego wykonać z powodu ograniczeń finansowych
i rzeczowych miał dobra wolę, sąsiednie gminy przejęły drogi powiatowe i otrzymały na nie
dofinansowanie nadal jest czas na wypracowanie współpracy, spór nie doprowadzi do niczego
dobrego, planuje do przebudowy drogi z terenu Gminy Szczytniki, złożenie wniosków w 2016 r.
z realizacje w 2017 r.,

- radny Pan Tadeusz Buchwald – stwierdził, że szkoda, że drogi z terenu Gminy Szczytniki nie
zostały wcześniej ujęte w planie inwestycyjnym  Powiatu, natomiast w innych Gminach Powiatu



wykonano  ich  już  kilka,  dlatego  teraz  te  Gminy  mogą  przejmować  od  Powiatu  drogi
o mniejszym znaczeniu; 

-  Starosta  Kaliski  Pan  Krzysztof  Nosal  –  stwierdził,  że  w planach  inwestycyjnych  Powiatu
w  pierwszej  kolejności  ujmowano   drogi  z  gmin,  które  nawiązały  współprace  z  Powiatem
poprzez przejmowanie tych dróg, poinformował, że w przyszłym roku jest szansa na złożenie
wniosku o  przebudowę drogi powiatowej przechodzącej przez Krowicę Zawodnią,

- radny Pan Piotr Zimny – zapytał o plany przebudowy drogi Iwanowice – Zajączki Bankowe
oraz Sobiesęki Drugie – Brzeziny,

- Starosta Kaliski Pan Krzysztof Nosal – poinformował, że być może na drodze Iwanowice –
Zajączki Bankowe jakiś odcinek uda się pokryć asfaltem, planuje się dokonać przebudowy drogi
Sobiesęki Drugie – Brzeziny we współpracy  z Lasami Państwowymi,

- radna Pani Urszula Młynek – zapytała  się czy jest  jakaś szansa dobudowy chodnika w m.
Popów w pobliżu szkoły,

- Starosta Kaliski Pan Krzysztof  Nosal  – poinformował,  że Powiat ma do spłaty kredyty,  są
opóźnienia w realizacji projektów, jeżeli pojawią się jakieś wolne środki to będzie szansa na
chodnik,

-  radny  Pan  Maciej  Ziółkowski  –  zapytał,  kiedy  będzie  zakończona  przebudowa  przejazdu
kolejowego w Radliczycach,

- Starosta Kaliski Pan Krzysztof Nosal – poinformował, że sprawa przebudowy przejazdu jest na
etapie  uzgadniania  projektu,  Powiat  dofinansuje  do  przebudowy drogi  powiatowej  przy  tym
przejeździe,

- radny Pan Roman Siciarek – poinformował,  Pana Starostę, że w m. Sobiesęki Drugie przy
drodze powiatowej  brak jest oznaczenia informującego o  zakończeniu asfaltu, niepotrzebnie
wjeżdżają tam duże samochody ciężarowe, które maja problem z zawróceniem,

-  Przewodniczący  Rady  Pan  Bogdan  Augustyniak  –  poinformował,  że  w  m.  Lipka  na
skrzyżowaniu brakuje oznakowania drogi powiatowej,

Wobec  braku  dalszych  uwag  do  wystąpienia  Pana  Starosty  Przewodniczący  Rady
podziękował,  Panu Staroście  za  przybycie  na sesje  Rady Gminy Szczytniki  i  o  godz.  10.50
zarządził przerwę.

Po przerwie o godz.  11.00 obrady wznowił  Przewodniczący Rady,  poinformował,  że
w sesji  udział  bierze  13  radnych  zapewniając  tym  quorum wymagane  dla  prawomocności
obradowania oraz podejmowanych uchwał  (za zgodą Przewodniczącego Rady obrady opuścił
radny  Pan  Andrzej  Kupaj)  i  zaproponował  przystąpienie  do  rozpatrzenia  kolejnego  punktu
porządku dziennego.

Punkt  11  -   Spotkanie  z  zarządem  spółki  Ośrodek  Zdrowia  „MEDYCYNA RODZINNA”
w sprawie prowadzenia działalności medycznej.

Przewodniczący  rady  Gminy  Pan  Bogdan  Augustyniak  powitał  przybyłych  na  sesje
przedstawicieli  zarządu  spółki  Ośrodek  Zdrowia  „MEDYCYNA  RODZINNA”  lekarzy
medycyny  Panią Katarzynę Kisielińską i Pana Marka Sobańskiego, poinformował, ze spotkanie
odbywa się na wniosek zainteresowanych i dotyczy sprawy prowadzenia działalności medycznej,
udzielił głosu przedstawicielom zarządu spółki.
-  przedstawiciel  zarządu  spółki  z  o.o.  Ośrodek  Zdrowia  „MEDYCYNA RODZINNA”  Pani
Katarzyna Kisielińska – poinformowała, że zamiar spotkania z władzami Gminy jest związany
z ogłoszeniem przez Pana Wójta  przetargu na świadczenie usług medycznych od przyszłego
roku, na spotkanie przybyli,  aby wyjaśnić wątpliwości i niedomówienia dotyczące ogłoszenia
przetargu  na  świadczenie  usług  medycznych,  poinformowała,  że  lekarzom  i  pielęgniarkom
pracuje się bardzo dobrze na terenie Gminy Szczytniki, pacjenci mają do nich żal, że chcą odejść
z terenu Gminy, jest problem z zatrudnieniem ginekologa, kiedyś ginekolog przyjmował jeden
raz            w tygodniu i to zaspakajało całkowicie potrzeby pacjentek, NFZ stawia warunek
zatrudnienia ginekologa 3 razy w tygodniu po min. 3 godz., będzie problem ze znalezieniem
dobrego ginekologa, proponują zatrudnianie specjalistów w ramach gabinetów prywatnych jeden
raz w miesiącu, trudno jest znaleźć takich lekarzy, aby pacjenci byli jak najbardziej zadowolenia,



poinformowała, że już otrzymała propozycje pracy w OZ w Stawie od konkurencji,
--  przedstawiciel  zarządu  spółki  z  o.o.  Ośrodek  Zdrowia  „MEDYCYNA RODZINNA”  Pan
Marek Sobański – poinformował, ze do efektywnego działania gabinetu specjalistycznego oprócz
lekarza  specjalisty  potrzebny   jest  jeszcze  sprzęt  specjalistyczny,  stwierdził,  że  na  dzień
dzisiejszy spółka oferuje stały zgrany zespół lekarzy i pielęgniarek,  nie ma pracy dorywczej,
lekarze rodzinni  znają  pacjentów, znają  ich potrzeby,  dobrze im się  pracuje z ludźmi,  lekarz
rodzinny powinien dobrze znać środowisko i na to potrzeba co najmniej 5 lat, na rynku brakuje
lekarzy i  w przyszłości może być problem z nowymi lekarzami,  spółka obsługuje ok.  6 tys.
pacjentów z terenu Gminy Szczytniki,
- radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że w Opatówku w Ośrodku Zdrowia przyjmuje dwóch
ginekologów,
- radny Pan Kazimierz Bączyk – stwierdził,  że w Brzezinach w Ośrodku Zdrowia przyjmuje
dwóch ginekologów, stwierdził, że gabinety stomatologiczne powinny być wynajmowane przez
spółkę na  zasadach podobnych do zasad wynajmu od Gminy,
-  radny  Pan  Piotr  Zimny  –  stwierdził,  ze  przeznaczanie  kwoty  65  tys.  zł  na  badania
profilaktyczne to stanowczo za mało na 6 tys. pacjentów,
- radny Pan Wiesław Wróbel – zapytał, jaki jest cel spotkania,
- radny Pan Paweł Domagała – zapytał, czy można powrócić do świadczenia usług medycznych
w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,
Radny  Pan  Kazimierz  Bączyk  –  stwierdził,  że  pogorszyła  się  jakość  świadczonych  usług,
zmniejszyła się liczba pacjentów, 
- przedstawiciel zarządu spółki z o.o. Ośrodek Zdrowia „MEDYCYNA RODZINNA” Pan Marek
Sobański – poinformował, że na spotkanie przybyli, aby zapewnić, ze spółka jest w stanie dalej
świadczyć usługi medyczne dla mieszkańców Gminy Szczytniki, wyjaśnić zagrożenia z jakimi
mogą  się  spotkać  władze  Gminy  po  zmianie  podmiotu  świadczącego  usługi  medyczne  od
stycznia  2016  r.,  odnośnie  badań  –  poinformował,  że  nie  zdarzyło  się,  aby lekarz  odmówił
wydania  skierowania  na  badania  swoim  pacjentom,  nie  wydają  skierowań  na  zlecenia
z gabinetów prywatnych, 
- radny Pan Tadeusz Buchwald – stwierdził, że część pacjentów jest niezadowolona z jakości
i zakresu świadczonych przez spółkę usług  i przez to jest ogłoszony przetarg,

Wobec braku dalszych uwag w powyższej sprawie Przewodniczący Rady podziękował
przedstawicielom  zarządu  spółki  z  o.o.  Ośrodek  Zdrowia  „MEDYCYNA RODZINNA”  za
przybycie na sesje Rady Gminy

Punkt 12 -   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony
w trybie  bezprzetargowym  lokali  użytkowych  w  Ośrodkach  Zdrowia  w  m.  Iwanowice
i Staw.

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił  projekt uchwały w powyższej
sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.

Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XI / 67 /
2015 (głosowało 13 radnych

Punkt – 13 - Odpowiedzi na interpelacje.
- udzielono w p. 9.

Punkt 14 -    Zapytania, wolne wnioski.
- nie zgłoszono

Punkt 15 – Zakończenie sesji,
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 12.05 zamknął obrady. 

Protokołował:
inspektor 
Mirosław Kowalski


