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    Protokoł Nr 27  

z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 19 listopada 2021 r.  

 

W posiedzeniu Komisji w trybie on –line uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z 

załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu. Wójt Gminy  M. Wieczorek, Kierownik 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach J. Pluciński.  

 

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej  i Organizacyjnej D. 

Szczesik, która otworzyła posiedzenie, powitała przybyłych,  przedłożyła tematy  posiedzenia Komisji: 

1. Funkcjonowanie Opieki Zdrowotnej w Gminie Pabianice.  
 

2. Analiza materiałów  na sesję Rady Gminy i sprawy różne.  
 

Ad. pkt 1.  

 

Przewodnicząca oddała głos Kierownikowi  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – J. Plucińskiemu,  który przedłożył następującą  informację:  

„W 2021 roku struktura opieki zdrowotnej nie uległa żadnym zmianom. 

W obu ośrodkach przedstawia się następująco: 

· Poradnia POZ 

· Poradnia Leczenia Uzależnień w Petrykozach 

· Poradnia Stomatologiczna 

· Pracownia Rehabilitacji 

· Medycyna Szkolna 

· Punkt Apteczny (prowadzone przez zewnętrzny podmiot gospodarczy)   

w Pawlikowicach. W Petrykozach dodatkowo od 2011 roku funkcjonuje Certyfikowane 

Centrum Medycyny Podróży. W 2021 roku wystąpiły problemy z obsadą personelu 

lekarskiego- z pracy zrezygnowała Pani dr Zofia Wyszyńska specjalista medycyny rodzinnej, 

pediatra. Na zaopatrzenie emerytalne przeszła we wrześniu Pani dr Jolanta Maciaczyk, 

kontynuując dalej pracę w ośrodku zdrowia. Obecnie występują znaczne trudności pozyskaniu 

nowego lekarza pediatry, którego można by zatrudnić w ramach umowy o pracę. Zatrudniliśmy 

2 lekarzy specjalistów pediatrów  w ramach godzinowych umów o dzieło. Fala  protestów 

środowisk  medycznych oraz ogromny deficyt lekarzy specjalistów z zakresu medycyny 

rodzinnej i pediatrów powoduje sytuację,  

w której zmuszeni jesteśmy zatrudniać w/w lekarzy za kwoty rzędu 190-210 pln. za godzinę. 

 Rok 2021 był wyjątkowo trudny. Pandemia Covid-19 , dalej powodowała do połowy roku 

znaczne ograniczenia w dostępności do bezpośredniego kontaktu z poradniami. Łagodzenie  
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restrykcji od  czerwca br. stopniowo pozwoliło do powrotu systemu funkcjonowania ośrodka 

sprzed pandemii. 

 Od lutego 2021 w całym kraju rozpoczęła się realizacja Narodowego Programu Szczepień. 

Poradnia w Petrykozach uzyskała niezbędny certyfikat i została włączona  

w cykl szczepień . Od lutego 2021 Poradnia zaszczepiła ponad 3000 pacjentów / do końca roku 

możliwe jest zaszczepienie jeszcze ok 400 pacjentów/. 

Obecnie  jesteśmy jedną z niewielu poradni w Pabianicach realizującą program doszczepień 3 

dawką szczepionki przeciw Covid 19.   

Znacząco zwiększa się codziennie liczba doszczepianych pacjentów. Przez okres pandemii 

COVID-19 żadna z naszych poradni nie przestała funkcjonować nawet przez 1 dzień. Wielu z 

naszych pracowników zachorowało na koronarowirusa COVID-19, pozostały personel ofiarnie 

wypełniał wszystkie obowiązki. 

Dzięki wprowadzeniu systemów e-medycyny i znaczącego udziału teleporad w świadczeniach 

ośrodków, możliwe jest płynne funkcjonowanie placówek. 

Szczepienia przeciw Covid -19 przyniosły Ośrodkowi znaczące zyski /ok 60 000 pln. Wraz 

planowanymi jeszcze szczepieniami do końca roku-70 000pln/  oraz pozwoliły na dodatkowe 

wynagrodzenie w formie premii dla pracowników wykonujących szczepienia. 

W 2021 tak jak w poprzednim 2020 roku liczba zadeklarowanych pacjentów uległa 

niewielkiemu zmniejszeniu i obecnie wynosi 4016. 

 

LICZBA PACJENTÓW PZOZ W LATACH 2009-2019 
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W obu ośrodkach leczą się pacjenci spoza gminy Pabianice: Gminy Dłutów, Pabianic, 

Łodzi oraz Konstantynowa Łódzkiego. 

Przychody PZOZ 

 

 

 

 

Przychód  

w złotówkach   

Rok 2009 5890 

Rok 2010 729495 

Rok 2011 805170 

Rok 2012 933427 

Rok 2013 964869 

Rok 2014 918557 

Rok 2015 1019658 

Rok 2016 1055057 

Rok 2017 1268905 
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PRZYCHODY PZOZ W LATACH 2009-2017 

W roku 2021 planowany jest wzrost przychodów do kwoty 

1538040 pln.” 

Ponadto Kierownik informował, że boryka się z problemami 

kadrowymi, szczególnie dotyczy to lekarzy pediatrów. Sytuacja taka związana jest z wymogami 

Narodowego Funduszu Zdrowotnego, który wymaga pełne harmonogramy pracy, lekarze muszą 

pokrywać  etaty NFZ.  

W dyskusji Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem do Kierownik PZOZ, czy obecnie 

zabezpieczona jest opieka lekarza pediatry w PZOZ na terenie gminy.  

Kierownik odpowiedział twierdząco, informując, że pediatra dostępny jest w Ośrodku Zdrowia w 

Petrykozach w poniedziałki i czwartki natomiast w Ośrodku Zdrowia w Pawlikowicach w poniedziałki , 

środki i piątki.  

Przewodnicząca pytała także o funkcjonowanie Poradni Leczenia Uzależnień zlokalizowanej w Ośrodku 

Zdrowia w Petrykozach, która w całości finansowana jest ze środków budżetu gminy Pabianice.  

Lekarz poinformował, że ta poradnia na naszym terenie bardzo dobrze się wpisuje w potrzeby 

społeczności .  

Przewodnicząca poprosiła, aby Kierownik w najbliższym czasie  przedstawił informację dotyczącą 

kosztów funkcjonowania tej poradni i przesłał ją w formie pisemnej na adres e- mailowy rady gminy.  

 Następnie głos zabrała radna M. Werstak, która chciała, aby informacja  KIEROWNIKA  była poszerzona 

o dane takie jak przychody i wydatki Gminnego Ośrodka Zdrowia, ale z uwagi na trudności techniczne 

w połączeniu on-line, które wystąpiły po stronie radnej M. Werstak, Przewodnicząca Komisji za zgodą  

Kierownika PZOZ udostępniła numer telefonu Kierownika w celu pozyskania przez zainteresowaną 

radną.   

 

Ad. pkt 2.  

 

Wójt Gminy Pabianice przedstawił po kolei projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Pabianice. 

Były to projekty uchwał w sprawach:  

a/ obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 r. – LV/A/2021; 

b/ ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 – LV/B/2021; 

c/ określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2022 r. – LV/C/2021; 

d/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 – 
LV/D/2021; 

e/ rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu 
sołeckiego na rok budżetowy 2022 przez zebranie wiejskie sołectwa Terenin – LV/E/2021; 

Rok 2018 1256000 

Rok 2019 1378195 

Rok 2020 1395011 

Rok 2021 1538040 
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f/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice – LV/F/2021; 

g/ określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom 
Gminy Pabianice – LV/G/2021 

h/ pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Nr 
LV/H/2021  

i/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 rok – Uchwała Nr LV/I/2021  

j/ ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami  
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie”  – Uchwała Nr LV/J/2021 

Wójt omówił w/w projekty uchwał, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu od nr 

2 do nr 10.  

Przy omawianiu projektów uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice 

– LV/F/2021 oraz  określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy 

Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice – LV/G/202, Wójt poinformował, że projekty uchwał 

przedkłada się w związku ze zmianą przepisów  o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz Rozporządzeniem  Rady Ministrów w 

sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. Wójt powiedział, że w 

sprawie uchwały dotyczącej jego osoby jest mu niezręcznie się wypowiadać. Proponuje, aby 

wstrzymać się co do kwot, zrobić rozeznanie jak podejdą do tego rady gmin  ościennych.   

Radna M. Werstak zabierając głos w swojej wypowiedzi podkreśliła, iż dobrze byłoby 

skoncentrować się na ustawach, na podstawie których można wprowadzać podwyżki dla 

wymienionych wyżej osób. Dobrze byłoby, aby mieszkańcy byli o takim fakcie 

poinformowani. Tu zwróciła się do Wójta o przesłanie wszystkim radnym treści  przepisów w 

sprawach   o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz w sprawie wysokości diet przysługujących radnemu gminy.  

Radna nawiązała również do tematu merytorycznego związanego z funkcjonowaniem opiekli 

zdrowotnej na naszym terenie i z uwagi na to, że przy jego omawianiu miała trudności 

techniczne w połączeniu się on-line z Komisją powiedziała, że chciałaby uzyskać informację 

szerszą w tym zakresie, a mianowicie związaną z finansami POZ na naszym terenie. Zwróciła 

się do Wójta o możliwość pozyskania takiej informacji na najbliższej Komisji Gospodarczo-

Finansowej i sesji Rady Gminy.  

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej będący jednocześnie członkiem Komisji Samorządowo-

Społecznej i Organizacyjnej zaproponował, że taki temat mógłby  wprowadzić do planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na przyszły rok.  

Radna wyraziła do powyższej propozycji aprobatę.  

Dalej radna M. Werstak pytała Wójta Gminy jaki jest  termin zakończenia umowy na pobyt 

psów bezdomnych w  schronisku w Wojtyszkach.  

Wójt odpowiedział, że umowa wygasa z końcem bieżącego roku, poinformował , że jesteśmy 

po rozmowach z miastem Pabianice w sprawie zawarcia porozumienia co do przetrzymywania 

zwierząt bezdomnych z gminy Pabianice  na zasadzie komercyjnej w schronisku w 

Pabianicach. Pozwoli to na zniknięcie procedur przetargowych. Na pewno będzie to wiązało 

się z nieco większymi kosztami utrzymania psów ( obecnie jest to 12 psów) ale na pewno jest  
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To schronisko o dość dobrym standardzie.  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Posiedzeniu Komisji 

przewodniczyła: 

Przewodnicząca Komisji 

Samorządowo-Społecznej i 

Organizacyjnej  

Donata Szczesik  

Protokołowała: 

Urszula Czerwonka  

 

 

 

 

 

 

 


