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     Protokół Nr 35 

z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 

22 listopada 2022 r.  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni – członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną 

listą obecności stanowiącą zał. nr 1 oraz Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek i Kierownik 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach J. Pluciński. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i 

Organizacyjnej D. Szczesik, która otworzyła posiedzenie, powitała przybyłych i przedłożyła 

następujący porządek posiedzenia: 

1. Opieka zdrowotna w Gminie Pabianice (działalność). 

2. Analiza materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne.  

 

Przewodnicząca oddała głos Kierownikowi GOZ. 

 

Ad. pkt 1.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia J. Pluciński przedstawił informację nt. opieki 

zdrowotnej w Gminie Pabianice. Była ona następująca: 

„W 2022 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 Petrykozach 

W Petrykozach dodatkowo od 2011 roku funkcjonuje Certyfikowane Centrum Medycyny 

Podróży 

Od 2021 roku występują znaczne trudności z obsadą personelu lekarskiego-  ogromny deficyt 

lekarzy specjalistów z zakresu medycyny rodzinnej i pediatrów powoduje sytuację ,  w której 

zmuszeni jesteśmy zatrudniać w/w lekarzy za kwoty rzędu 190pln za godzinę.   
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 Na mocy znowelizowanych przepisów od lipca 2022 wystąpiła konieczność wzrostu  poziomu 

wynagrodzeń od 17 do 41%. Znacząco podniosło to koszty Poradni o około 150 000 pln. 

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 2021do końca 2021 r.   Poradnia w Petrykozach zaszczepiła ponad 3400 pacjentów 

. 2022 roku wykonano około 1000 szczepień. 

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

i 4 dawką szczepionki przeciw Covid 19.   

Od listopada 2022 podpisaliśmy umowę na opiekę koordynowaną. 

   W 2022 po dwóch latach spadku liczby pacjentów nastąpił niewielki wzrost do 4083 

zadeklarowanych/ 2020 -4064, 2021-4016/ 
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WYKRES 1. LICZBA PACJENTÓW PZOZ W LATACH 2009-2022 

 

W obu ośrodkach leczą się pacjenci spoza gminy Pabianice: Gminy Dłutów , Pabianic i Łodzi 

oraz Konstantynowa Łódzkiego. 
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WYKRES 2. PRZYCHODY PZOZ W LATACH 2009-2022 

 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 

Rok 2018 1256000 

Rok 2019 1379000 

Rok 2020 1395000 

Rok 2021 1558000 

Rok 2022 1830000 

TABELA 1. PRZYCHODY PZOZ W LATACH 2009-2022” 
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W podsumowaniu powyższej informacji Kierownik wspomniał o trudnościach oraz 

osiągnięciach. Wśród trudności wymienił takie kwestie jak problemy kadrowe, w szczególności 

sytuacje nieprzewidziane jak choroba, czy urlopy lekarzy, koszty wzrostu wynagrodzeń, czy 

bardzo wysokie ceny węgla – POZ nie jest wymieniony wśród podmiotów, które mogłyby 

zakupić węgiel po niższych cenach. Osiągnięciem było natomiast remont pomieszczenia po 

punkcie aptecznym w Petrykozach, gdzie przeniesiono poradnię leczenia uzależnień i 

uwolniono pomieszczenia na mieszkanie socjalne. Ponadto udało się zatrudnić nową lekarkę, 

nastąpił wzrost przychodów Ośrodka o 150 tys. zł, wzrosła również liczba nowych pacjentów 

– zapisują się nowo napływowi mieszkańcy. 

Przewodnicząca zwróciła uwagę na wysokie koszty ponoszone na opiekę zdrowotną, dlatego 

wyraziła zadowolenie, że przychody są tak wysokie. Gratulowała również zatrudnienia nowej 

lekarki, którą znała. 

Radny G. Antoniewski zgłosił, korzystając z obecności Kierownika Ośrodka, że półrynny na  

starym budynku Ośrodka Zdrowia są zatkane. Prosił o ich sprawdzenie, żeby woda nie zalewała 

elewacji budynku. 

Kierownik J. Pluciński przyjął powyższą informację do wiadomości. 

Radna M. Werstak wróciła do tematu węgla. Pytała, czy Ośrodek nie należy do podmiotów,  

które mogą zakupić węgiel po niższej cenie. 

Kierownik stwierdził, że jeszcze zostanie to sprawdzone, ale raczej nie. 

W tym miejscu włączył się do dyskusji Wójt, który poinformował, że to Gmina przekazuje do 

30 listopada informację o podmiotach objętych taką możliwością. Nadal jest to sprawdzane. 

Radna sugerowała by jednak złożyć wniosek o zakupu węgla po niższej cenie, bo może się 

okazać, że zmienią się przepisy i taka możliwość będzie. Warto by było również napisać do 

Ministerstwa w tej sprawie. 

Radny G. Antoniewski proponował by poszukać węgla na składach węgla znajdujących się w 

Gminie Pabianice, np. w Porszewicach, bo tam był polski węgiel. 

Kierownik stwierdził, że pracownik gospodarczy, który zajmuje się paleniem w piecu zajął się 

tym tematem. Jednak polski węgiel na składach kosztuje ok. 3500 zł. 

Przewodnicząca wróciła do tematu – pytała o ilość etatów. 

Kierownik odpowiedział, że w Petrykozach jest 1 etat internisty, ¾ etatu Kierownika, tj. ¼ etatu 

lekarskiego i ½ etatu kierowniczego oraz ½ etatu na podstawie umowy o dzieło. W 

Pawlikowicach jest 1 etat internisty i 3 razy w tygodniu po 3 godziny przyjmuje drugi lekarz. 

Zauważył przy tym, że chciałby, aby nowy lekarz był 2 dni w jednym ośrodku i 2 dni w drugim. 

Zwrócił uwagę na problemy z obłożeniem etatów i kary, jakie są nakładane na przychodnie w 

związku z tym. 

Przewodnicząca pytała, za co są te kary. 

Kierownik podał przykład, że lekarz był rozpisany od godz. 8.00 do 15.00, a faktycznie był od 

8.00 do 13.00. Czyli w ciągu 2 godzin faktycznie lekarza nie było. NFZ to sprawdza.  
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Przewodnicząca pytała również, czy udało się „dopiąć” widełki płacowe w związku ze zmianą 

przepisów. 

Kierownik stwierdził, że w Ośrodku w Petrykozach udało się wytłumaczyć, że nowe zasady 

płacowe wynikają z przepisów. W Ośrodku w Pawlikowicach gorzej przyjęto nowe zasady 

wynagradzania. Podał przykład, że najwyższy wzrost wynagrodzenia nastąpił na stanowisku 

pomocy dentystycznej, mniejszy na stanowisku lekarskim, a najniższy na stanowisku 

pielęgniarskim. Z wypowiedzi Kierownika wynikało, że takie postanowienia są 

niesprawiedliwe, ponieważ inny zakres obowiązków, kwalifikacji jest na stanowiskach 

lekarskich, czy pielęgniarskich niż np. na stanowisku pomocy stomatologicznej. 

Innych pytań, ani uwag nie było. 

Przewodnicząca podziękowała Kierownikowi za obecność i przedstawienie powyższych 

informacji. 

Kierownik opuścił posiedzenie Komisji. 

 

Ad. pkt 2. 

Wójt przedstawił projekty uchwał od nr roboczego LXIX/A/2022 do nr LXIX/K/2022, co 

stanowi załącznik od nr 2 do nr 12.   

Odnosząc się do projektu uchwały o nr roboczym LXIX/H/2022 w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 

należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pabianice i jej 

jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz 

wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, radna M. Werstak pytała skąd kwota 100 

zł w §4, tj. „należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami  nie 

przekracza 100 zł nie będą dochodzone na drodze sądowej […]”. Czy w przypadku zaległości 

do 100 zł nie będą one dochodzone. 

Wójt stwierdził, że nie będzie to działać automatycznie. Zgodnie z uchwałą będą zasady 

odnośnie tego, jak będą umarzane należności. Wskazane są przypadki, kiedy będzie można 

skorzystać. Kwota 100 zł wynika z  artykułu 59a ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Następnie Wójt wspomniał o projekcie uchwały w sprawie zwoływania i odbywania obrad 

Rady Gminy Pabianice oraz posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy Pabianice z 

wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zał. nr 13). Uzasadnienie projektu 

było następujące: Z uwagi na nowelizację specustawy covidowej decyzję o możliwości 

odbywania obrad Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy w trybie zdalnym musi podjąć Rada 

w formie uchwały. 

Radna M. Werstak chciała wiedzieć, czy dopuszczalna byłaby forma hybrydowa. 

Wójt nie miał pewności. Stwierdził, że konieczna jest konsultacja z radcą prawnym. 

Radna zastanawiała się, czy nie należałoby dopisać w projekcie uchwały takiej możliwości. 

Dalszych uwag nie było. 
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Ad. pkt 3.  

W ramach spraw różnych Wójt udzielił informacji odnośnie sprzedaży węgla przez Gminę. 

Stwierdził, że węgiel ma być z polskich kopalni, jednak są problemy z niedoborem ekogroszku. 

Gmina jest przygotowana – szczegóły sprzedaży są uzgodnione z Gminną Spółdzielnią, umowa 

z PGG jest zawarta. Cały czas spływają wnioski, ale duża część dotyczy ekogroszku. 

Jednorazowo ma dojechać nawet 20 t węgla, stąd obawy o wydłużenie się czasu dystrybucji. 

Uwag do powyższego nie było. 

Radna pytała jeszcze o informacje dotyczące odśnieżania. 

Wójt stwierdził, że Gmina jest przygotowana, umowy są podpisane. 

W tym miejscu pracownik biura Rady poinformował, że informacja w tym zakresie została 

przygotowana dla Komisji Gospodarczo-Finansowej. Zostanie przekazana wszystkim radnym. 

Innych uwag nie było. 

 

 Przewodnicząca Komisji  

 Samorządowo – Społecznej i 

 Organizacyjnej  

 

 Donata Szczesik  

 

Protokołowała: 

Andżelika Struzikiewicz 

 

 


