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Protokół Nr 6
z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
z dnia 22 lutego 2019 r.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni - członkowie, obecni zgodnie z załączoną listą obecności
stanowiącą zał. nr 1 do protokołu, Wójt Gminy M. Wieczorek oraz Kierownik Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach J. Pluciński.
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Donata Szczesik, która powitała przybyłych
i przedstawiła następujący porządek obrad:
1. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Gminie Pabianice.
2. Sprawy różne.
Ad. pkt 1.
Analizy funkcjonowania opieki zdrowotnej w Gminie Pabianice dokonał Kierownik Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Petrykozach J. Pluciński, omawiając m.in.:
•
•
•
•
•

zmiany personalne,
spadek przychodów PZOZ w 2018 roku,
planowany wzrost przychodów PZOZ w 2019 roku,
akcje szczepienne (grypa, rak szyjki macicy),
ogólne funkcjonowanie przychodni.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo - Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik odnosząc się
do przeprowadzanych na terenie gminy (m.in. w Piątkowisku) akcji „Biała Sobota” zwróciła się
z pytaniem do Kierownika PZOZ J. Plucińskiego czy nie można by było zorganizować takowych
akcji także w tym roku w innych miejscowościach Gminy Pabianice.
Ad. pkt 2.
W ramach spraw różnych radna A. Marciniak zapytała jak wygląda sprawa z psychologiem dla szkół.
Czy coś w tej kwestii było ruszone.
Przewodnicząca Komisji D. Szczesik odpowiedziała, iż nic na ten temat nie wiadomo, jednakże miały
być uruchomione jakieś Programy „Psycholog”. Trzeba to sprawdzić.
Poruszony także został temat organizacji świadczenia usług opiekuńczych i świetlicowych
w szkołach (chodzi głównie o oddziały przedszkolne) na terenie gminy Pabianice.
W temacie tym głos zabrała radna A. Marciniak, która podkreśliła, iż chodzi głównie o poszerzenie
funkcjonowania przedszkola szczególnie w okresie ferii zimowych. Czy musi być ono wtedy
zamknięte.
Przewodnicząca Komisji Samorządowo - Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik odpowiedziała, iż
z tego co się orientuje przedszkola działające w szkołach są czynne w czasie ferii zimowych bądź też
wakacji.
Radna A. Marciniak orzekła, iż w gminie Pabianice przedszkola w czasie ferii nie funkcjonują.
Co w takim przypadku mają więc zrobić rodzice przedszkolaków.
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Między radnymi nawiązała się w tym temacie dyskusja.
Przewodnicząca Komisji D. Szczesik włączyła ten temat do planu pracy Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej na marcowe posiedzenie.
Do powyższego odniósł się Wójt, który oznajmił, że w Gminie Pabianice funkcjonują przede
wszystkim oddziały przedszkolne przy szkołach (a nie przedszkola) w których dyrektorzy wskazują
gdzie i w jakim okresie dyżury są organizowane. Bywa tak, iż jeden tydzień dyżur pełni szkoła
w Petrykozach, a drugi pełni inna.
Radna M.Werstak poprosiła aby na marcową Komisję został oddelegowany nowy Kierownik
odpowiedzialny za oświatę w celu dokładnego przedstawienia i omówienia zasad funkcjonowania
oddziałów przedszkolnych, ilości uczęszczanych dzieci, itp.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.

Posiedzeniu przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji
Samorządowo – Społecznej i Organizacyjnej

Donata Szczesik

Protokołowała:
Paulina Mąkowska

