Protokół Nr 28/2013
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 24 kwietnia 2013 roku.
Obecni: wg. listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie gminy (spotkanie z przedstawicielem „NZOZ
MEDICA”
2. LOKiR – koszty utrzymania obiektów (świetlic i klubów).
3. Opinia komisji na temat realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4. Sprawy bieżące.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Społecznej, który serdecznie przywitał Pana Krystiana Adamika – lekarza
NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Mediaca w Leśnicy, Panią Gizelę Szendzielorz –
Dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz pracowników urzędu.

Ad. pkt 1.
Pan Krystian Adamik poinformował, iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka
Lekarzy Rodzinnych Medica s.c. w Leśnicy swoją działalność prowadzi od 1999 roku.
W Praktyce zatrudnionych jest 4 lekarzy rodzinnych w tym jeden lekarz ze specjalizacją
w zakresie medycyny pracy oraz lekarz pediatra, który przyjmuje codziennie w określonych
godzinach. Ponadto poinformował, iż w miesiącu lutym br. swoją działalność wykreślił lekarz
prowadzący działalność w zakresie

medycyny pracy. Nadal jednak będzie przyjmował

pacjentów jako lekarz rodzinny.
Następnie poinformował, iż NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Medica s.c. czynna jest
przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 1800. Lekarze
pracują na dwie zmiany tj. dwóch lekarzy przyjmuje pacjentów od godziny 9

00

do godziny

1100, a dwóch od godz. 1400 do 1800. Praktyka na podstawie złożonych deklaracji do lekarza
pierwszego kontaktu obsługuje około 5 000 pacjentów. Nadmienił, iż w sezonie zwiększonej
zachorowalności pacjentów w godzinach dopołudniowych przyjmuje trzech lekarzy,
ponieważ poranne wizyty są częstsze. W 2012 roku udzielono około 50 000 porad lekarskich.
Praktyka nie prowadzi limitowanej ilości wizyt.

Nadmienił, iż Praktyka zatrudnia pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną, która świadczy pracę
w placówkach szkolnych, natomiast w Praktyce pracuje tylko w okresie wakacji. Podkreślił,
iż pielęgniarka w środowisku szkolnym swoje zadania realizuje bez zastrzeżeń.
Następnie poinformował, iż jako kierownik Praktyki Lekarzy Rodzinnych nie ma żadnego
wpływu na działające poza praktyką inne struktury opieki zdrowotnej tj. praktyki
stomatologiczne, specjalizacje w zakresie rehabilitacji. Zaznaczył, iż jednostki te są
samodzielne, samorządne i niezależne, których organem kontrolnym jest tylko Narodowy
Fundusz Zdrowia.
Poinformował, iż z uwagi na duże zainteresowanie ze strony mieszkanek gminy czynione są
starania w celu utworzenia poradni ginekologicznej w ramach kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
Jednak z informacji, które uzyskał to Narodowy Fundusz Zdrowia nie umożliwi nowego
kontraktu na otwarcie gabinetu ginekologicznego w Leśnicy. Gabinet Ginekologiczny może
zostać utworzony tylko poprzez rozszerzenie już istniejącej działalności. W związku
z powyższym NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Medica s.c. w Leśnicy zwróci się do
Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu o rozszerzenie

działalności w zakresie

udostępnienia funkcjonowania gabinetu ginekologicznego. Kontrakt będzie cząstkowy tzn.
czynny kilka godzin tygodniowo.
Dodał, iż brak jest jakichkolwiek możliwości, aby Praktyka w ramach Narodowego Funduszu
Zdrowia otrzymała kontrakt na funkcjonowanie innych specjalizacji tj. np. poradnię
kardiologiczną lub diabetologiczną.
Zaznaczył, iż Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca, aby tworzyć poradnie wielospecjalistyczne
z pełnym godzinowym zabezpieczeniem lekarzy w danej dziedzinie medycznej.
Podkreślił również, iż osobiście rozgląda się za młodszą kadrą lekarską jednak zauważane są
duże niedobory kadrowe wśród lekarzy. Zaznaczył, iż Praktyka pracuje na potrzeby Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu oraz stwarza możliwości odbycia praktyk zawodowych
studentom w dziedzinie medycznej.
Ponadto dodał, iż Praktyka Lekarzy Rodzinnych Medica s.c obsługuje także Dom Pomocy
Społecznej w Leśnicy.
Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem czy Praktyka planuje realizować jakiekolwiek
Programy profilaktyczne dla mieszkańców.
Lekarz Krystian Adamik wyjaśnił, iż Praktyka nie realizuje żadnych Programów
profilaktycznych z uwagi na ograniczone możliwości otrzymania kontraktu na przedmiotowy

cel ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie podkreślił, iż aby profilaktyka
była skuteczna należy opracować minimum dziesięcioletni Program profilaktyki w danej
dziedzinie chorób, a następnie stopniowo włączyć społeczeństwo do skorzystania z tych
możliwości i aktywnie uczestniczyć w tych działaniach. Nadmienił, iż w większości działań
programy profilaktyczne kierowane są do szpitali.
Pan Teodor Jahn poinformował, iż w miesiącu lutym br. w posiedzeniu komisji uczestniczyła
Pani

daneosobowe

która

naświetliła

problem

szczepień

ochronnych

przeciwko

brodawczakowi ludzkiemu. Zapytał czy Praktyka była by w stanie współuczestniczyć w tym
Programie.
Lekarz Adamik wyjaśnił, iż tego rodzaju działania jak szczepienia ochronne mają sens.
Jednak przed zaszczepieniem pacjentki szczepionką przeciwko brodawczakowi ludzkiemu
należy w pierwszej kolejności wykonać badanie ginekologiczne. Dodał, iż Praktyka nie
otrzyma kontraktu na tego typu badanie, ponieważ jest za małą jednostką i obejmuje
niewielką populację pacjentek. Jeżeli pacjentka zechce prywatnie wykonać takie szczepienie
to Praktyka nieodpłatnie wykona szczepienie w ramach kontraktu Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Pan Piotr Garbacz zwrócił się za zapytaniem w sprawie badań lekarskich dla sportowców
szkolnych klubów sportowych. Czy NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Medica s.c.
mogłaby partycypować w kosztach podstawowych badań typu EKG, morfologia. Ponadto
zapytał jaka jest odpowiedzialność trenera prowadzącego grupę sportowców bez
wymaganych badań lekarskich.
Lekarz Krystian Adamik wyjaśnił, iż nie jest w stanie odpowiedzieć czy lekarz obejmujący
opieką szkolne kluby sportowe musi posiadać uprawnienia w zakresie medycyny sportowej.
Ponadto dodał, iż zorientuje się w temacie i równocześnie sprawdzi jakie świadczenia w tym
zakresie kontraktuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli będzie możliwość wykonywania
przedmiotowych badań oraz kwalifikacje miejscowych lekarzy będą odpowiadały wymogom
to wówczas jest otwarty na współpracę w tym zakresie.
Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem na jakim poziomie kształtuje się ilość złożonych
deklaracji do lekarza pierwszego kontaktu.
Pan Krystian Adamik wyjaśnił, iż tendencja składanych deklaracji utrzymuje się na stałym
poziomie i brak jest dramatycznego spadku.

Ponadto Pan Krystian Adamik poinformował członków komisji, iż od roku Praktyka
współpracuje z Poradnią Rentgenowską w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie wykonywania
zdjęć rentgenowskich. Podkreślił, iż jakość tych zdjęć jest bardzo dobra, a pacjent w tym
samym dniu po wykonaniu badania otrzymuje wynik. Opis przedmiotowego badania
dostarczany jest w następnym dniu do siedziby Praktyki przez pracownika

pracowni

rentgenowskiej. Stwierdził, iż współpraca z pracownią RTG w Kędzierzynie-Koźlu układa
się dobrze.
Pan Kazimierz Mierzejewski – przewodniczący komisji podziękował Panu Adamikowi za
obecność i przedstawienie sytuacji dotyczącej funkcjonowania NZOZ Praktyka Lekarzy
Rodzinnych Medica w Leśnicy.

Ad. pkt 2
Pani Gizela Szendzielorz – Dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy
poinformowała, iż Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/72/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok dla Leśnickiego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Leśnicy została przyznana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury w wysokości 615 600,00 złotych, z tego na pokrycie kosztów działalności
klubów wiejskich, w tym TSKN dotacja w wysokości 115 500, 00 złotych. Przedmiotowa
dotacja została wykorzystana w stu procentach.
Następnie szczegółowo omówiła wykorzystanie przyznanych środków finansowych jak
również przedstawiła informację dotyczącą własnych przychodów i kosztów poniesionych na
działalność klubów wiejskich w tym również klubów TSKN.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do protokołu.
Pan Kazimierz Mierzejewski odniósł się do wyszczególnionej kwoty w wysokości 33 435,98
złotych, która dotyczy wynagrodzeń dla gospodarzy klubów. Zapytał na jakim poziomie
kształtują się przedmiotowe wynagrodzenia.
Pani Gizela Szendzielorz wyjaśniła, iż w ramach tych środków realizowane jest
wynagrodzenie

dziewięciu

opiekunów

świetlic

i

klubów

TSKN.

Wynagrodzenie miesięczne jednej osoby to środki rzędu około 500 złotych. Ponadto dodała,
iż jeżeli osoba świadczy już pracę, a jej dochody są wyższe od minimalnego wynagrodzenia
to

wówczas

pochodne

od

wynagrodzeń

są

niższe.

Następnie Pan Kazimierz Mierzejewski odniósł się do przedłożonych materiałów tj. zapisów
tabeli nr 4, a mianowicie zaznaczył, iż z przyznanej dotacji została wykorzystana kwota
w wysokości 6 735,70 złotych na pokrycie kosztów związanych z

zużyciem energii

elektrycznej w Klubie Wiejskim w Raszowej, natomiast tabela nr 4a przedstawia również
koszty związane z zużyciem energii w wysokości 15 100,00 złotych. W związku
z powyższym zwrócił się o wyjaśnienie tej sytuacji.
Pani Gizela Szendzielorz wyjaśniła, iż przedmiotowa dotacja dla LOKiR przekazywana jest
miesięcznie w formie 1/12 części rocznej dotacji z przeznaczeniem na działalność klubów.
W związku z powyższym w danym miesiącu wykazywane są środki zadysponowane
z dotacji, a różnica wynikająca z kosztów pokrywana jest ze środków własnych LOKiR.
Pan Teodor Jahn zaznaczył, iż generalnie przyznawana dotacja ze środków budżetu gminy
pokrywa 68% kosztów utrzymania klubów, natomiast 30 % kosztów na funkcjonowanie tych
klubów należy dołożyć z innych środków.
Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem w sprawie wypracowanych środków
z działalności ośrodka kultury, które w 2012 roku wyniosły 64 396,00 złotych.
Pani Gizela Szendzielorz wyjaśniła, iż przedmiotowe wpływy dotyczą pozyskanych środków
finansowych od sponsorów i tak na przykład na święto Kwitnących Czereśni pozyskano
kwotę 3 000,00 złotych, na nagrody za udział w Przeglądzie Zespołów Mniejszości
Niemieckiej 1 550,00 złotych, dofinansowanie do organizacji Festynu Rodzinnego 2 000,00
złotych itp.
Pan Kazimierz

Mierzejewski podkreślił, iż wielkość pozyskanych środków jest bardzo

znaczna co świadczy o aktywności LOKiR-u.
Ponadto zwrócił się z zapytaniem czy kwota 20 000,00 złotych przeznaczona na utrzymanie
kąpieliska

miejskiego

została

zadysponowana

w

remont

tego

obiektu.

Pani Szendzielorz wyjaśniła, iż remont kąpieliska został sfinansowany ze środków
budżetowych, natomiast kwota 20 000,00 złotych stanowiła część przyznanej dotacji dla
LOKiR-u z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska miejskiego i dotyczyła między innymi
kosztów związanych z wynagrodzeniem ratowników w sezonie letnim oraz wynagrodzeniem
gospodarza obiektu.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem kwestii zarządcy wyremontowanej sali dla
mieszkańców w budynku OSP w Leśnica.
Pani Edyta Gola wyjaśniła, iż sala ogólnodostępna dla mieszkańców jest zarządzana przez
miejscową jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.
Następnie zapytał w sprawie sprawowania nadzoru za okresowe pomiary

elektryczne,

przeglądy obiektów budowlanych na wyszczególnionych obiektach świetlicowych w gminie.
Pani Szendzielorz wyjaśniła, iż LOKiR prowadzi tylko księgę budynku dla obiektu budynku
noclegowego w Leśnicy, natomiast za pozostałe budynki pod katem przeglądów technicznych
odpowiedzialny jest właściciel czyli gmina.
Ponadto zwrócił się z zapytaniem w sprawie występującego zobowiązania na koniec roku
2012 na kwotę 169 000,00 złotych. Jakie są perspektywy wyjścia z tej sytuacji finansowej.
Pani Szendzielorz wyjaśniła, iż przedmiotowe zobowiązania dotyczą między innymi
udzielonej przez gminę pożyczki na realizację projektu pn: ”Kultura łączy narody”
i „Wdrażanie lokalnych strategii”. Natomiast pozostałe zobowiązania dotyczą zadłużenia
wobec Zakładu Energetycznego TAURON za zużycie energii elektrycznej w budynku DFK
w Kadłubcu.
Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem w sprawie możliwości wykorzystania
dodatkowych pomieszczeń Galerii w Leśnicy, ponieważ obecnie odbywa się tam tylko
wernisaż malarski.
Pani Szendzielorz wyjaśniła, iż do tej pory nie było możliwości prawnych, aby w tym miejscu
prowadzić jakąkolwiek działalność dochodową. Poinformowała, iż Galeria jest czynna,
a od 1 maja br. w ramach realizacji projektu „Żywa historia Leśnicy” oferta Galerii Sztuki
będzie wzbogacona o projekcje multimedialne i inne. Dodała, iż w tym miejscu spotykają się
również seniorzy, oprowadzane są delegacje z miast partnerskich i inne grupy zorganizowane.
Następnie Pan Piotr Garbacz zapytał czy oprócz delegacji odwiedzających naszą gminę
również mieszkańcy z terenu gminy odwiedzają wystawy w Galerii.
Pani Szendzielorz odpowiedziała, iż większe jest zainteresowanie osób spoza gminy aniżeli
naszych mieszkańców.
Ponadto zaznaczyła, iż co do innej działalności dochodowej to chciałaby otworzyć
kawiarenkę.

Ad. pkt 3
Pani Edyta Gola – Inspektor na stanowisku pracy ds. Kultury poinformowała, iż współpraca
z organizacjami pozarządowymi została uregulowana Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zgodnie z zapisami tej ustawy należy co roku do dnia 30 kwietnia przedkładać organowi
stanowiącemu czyli Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Pani Gola zaznaczyła, iż Program współpracy Gminy Leśnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
realizowany był w 2012 roku na podstawie Uchwały Nr XIII/65/11 Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2012.
Podkreśliła, iż celem tego programu było określenie zasad w zakresie wspierania przez Gminę
Leśnica działań organizacji pozarządowych poprzez powierzenie im realizacji ustawowych
zadań. Następnie szczegółowo omówiła przedmiotowe sprawozdanie.
Poinformowała, iż w ramach ogłoszonych w roku 2012 otwartych konkursów ofert udzielono
dotacji następującym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj.:
1) Gminnemu Zrzeszeniu „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy,
2) Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP w Leśnicy,
3) Towarzystwu Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA
w Leśnicy
4) Towarzystwu Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu,
5) Stowarzyszeniu Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia w Górze Św.Anny,
6) Caritas Diecezji Opolskiej.
Pan Kazimierz Mierzejewski podziękował za omówienie tematu i przedstawienie
sprawozdania. Jednocześnie podkreślił, iż mieszkańcy gminy Zdzieszowice również
korzystają z usług Gabinetu Rehabilitacyjnego w stacji Opieki Caritas w Leśnicy. W związku
z powyższym zaproponował, aby przeanalizować kwestię dotyczącą nakładów finansowych
ponoszonych na funkcjonowanie tego gabinetu przez gminę Zdzieszowice.
Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem czy organizacje pozarządowe przystępujące do
konkursu ofert muszą angażować w realizację zadania środki własne w określonej wysokości.

Pani Gola wyjaśniła, iż w ogłaszanych konkursach ofert w roku 2012 nie było ustalonego
kryterium wkładu własnego. Ponadto dodała, iż druk oferty zawiera szczegółowy kosztorys
zadania, z którego wynika podział środków finansowych na środki własne, środki z dotacji
i środki z innych źródeł. Przy rozstrzyganiu otwartych konkursów ofert komisja konkursowa
zwraca uwagę na wkład własny organizacji zarówno finansowy jak i rzeczowy. Nadmieniła,
iż dotychczas organizacje uczestniczące w otwartych konkursach ofert zawsze angażowały
wkład własny w realizację zadań.
Członkowie komisji Infrastruktury Społecznej pozytywnie zaopiniowali przedłożone
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nie wnoszą żadnych uwag do
jego treści. Wskazano, iż środki zostały wykorzystane w sposób prawidłowy zgodnie
z zadaniami, jakie zaplanowano do realizacji w budżecie gminy na rok 2012.

Ad. pkt 4
Nie poruszono innych spraw.
Protokołowała:
Gizela Ploch

