Protokół Nr 16/2020
z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji
z dnia 25 listopada 2020 r.
przy współudziale Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej,
Komisji Oświaty i spraw społecznych oraz Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Lucjan Tracz – Przewodniczący
2. Łukasz Sergiel – członek
3. Andrzej Grudziński – członek
4. Iwona Szajek – członek
5. Marcin Murawa – członek
6. Łukasz Dudzic – członek
7. Marek Piechowiak – członek
8. Janina Łukaszewicz – członek
9. Anna Hałupka – członek
10. Kamil Koronka – członek
11. Jakub Leśko – członek
12. Krzysztof Wiktorski – członek
13. Łukasz Kowalewski – członek
14. Marcin Jagodziński – członek
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Wojciech Wąchała – Wójt Gminy
2. Beata Wasyłyk-Sosonowska – Sekretarz Gminy
3. Mirosława Fleszar – Skarbnik Gminy
4. Łukasz Kamerduła – Przewodniczący Rady
5. Stanisław Bojkowski – przedstawiciel Medicstan
6. Artur Stefaniak – przedstawiciel Medicstan
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Sprawy bieżące (Ośrodek Zdrowia).
3. Analiza budżetu gminy na rok 2021.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia online dokonano o godz. 11.00.
Ad. 2.
W tym punkcie posiedzenia omawiano sprawy związane z obecną sytuacją Ośrodka Zdrowia
w Bobrowicach.
Poruszono następujące tematy:
- stanowisko Wójta w sprawie Ośrodka Zdrowia,
- problemy z dostępnością lekarzy, brak możliwości poboru próbek krwi do badań
w Ośrodku w Bobrowicach,
- przedstawienie przez Wójta korespondencji z przedstawicielami NZOZ „Terapia”.
- podjęcie przez Wójta rozmów z nowym operatorem,
- efekty spotkania Wójta oraz radnych z przedstawicielami NZOZ „Terapia”,

- możliwości rozwiązania umowy z obecnym operatorem za porozumieniem stron,
- dzierżawa pomieszczeń przez stomatologa.
Na pytania radnych odpowiedzi udzielali przedstawiciele Medicstanu informując, że:
- siedziba operatora znajduje się w Gubinie (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
psychiatra, diabetolog), Filia Krosno Odrz. (POZ, kardiolog, ginekolog, diabetolog,
psychiatra), Filia Lubsko (POZ, psychiatra, chirurg),
- pacjent zapisany do Medicstan będzie mógł korzystać ze wszystkich usług w każdej
placówce,
- planuje się przyjęcia przez lekarza POZ oraz badania laboratoryjne dwa razy
w tygodniu. Przyjęcia pielęgniarki w Ośrodku będą codziennie,
- do jednego lekarza rodzinnego może się zapisać 2800 pacjentów, im więcej pacjentów
tym więcej przyjęć lekarza.
- dostępność pediatry w każdej z placówek.
Poruszono również sprawy:
- propozycja przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców nt. zmiany podmiotu
świadczącego usługi zdrowotne,
- wizyty domowe lekarza i pielęgniarki,
- obecna ilość zadeklarowanych pacjentów z terenu Gminy Bobrowice,
- skierowania do specjalistów,
- przyjęcia w okresie pandemii,
- sposoby złożenia deklaracji,
- obowiązek wydania kserokopii dokumentacji leczniczej dla pacjenta,
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla mieszkańców,
- przygotowanie informacji o ilości deklaracji mieszkańcówGgminy Bobrowice w
NZOZ „Terapia”.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie zmiany operatora świadczącego usługi zdrowotne na
terenie gminy Bobrowice.
Za zmianą opowiedziało się 13 radnych, 1 przeciw.
Radny Łukasz Dudzic – za
Radny Andrzej Grudziński – za
Radna Anna Hałupka – za
Radny Łukasz Kowalewski – za
Radny Kamil Koronka – za
Radny Jakub Lesko – za
Radny Marcin Jagodziński – przeciw
Radna Janina Łukaszewicz – za
Radny Marcin Murawa – za
Radny Marek Piechowiak – za
Radny Łukasz Sergiel – za
Radna Iwona Szajek – za
Radny Lucjan Tracz – za
Radny Krzysztof Wiktorski – za
Ad. 3.
W tym punkcie posiedzenia Komisje analizowały projekt budżetu gminy na 2021 r.

Wójt poinformował o uzgodnieniach z panią stomatolog dotyczących zakupu urządzenia do
dekontaminacji powietrza za 8.500 zł, o które wnioskowali radni Marcin Jagodziński oraz
Łukasz Dudzic. Następnie zwrócił się do radnych o doprecyzowanie wniosku. Zaapelował
również, żeby radni wnioski w sprawie zmian w budżecie składali podczas komisji, a nie na
sesji.
Radny Łukasz Dudzic i radny Marcin Jagodziński poinformowali, że przygotują
sprostowanie wniosku.
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały budżetowej.
Radni zadawali pytania w następujących obszarach budżetu:
1. Radny Krzysztof Wiktorski - dochody od osób fizycznych, czy zmieniły się podatki
od mieszkańców w wyniku pandemii. Skarbnik wyjaśniła, że odnotowano spadek o
ok. 30.000 zł.
2. Radny Andrzej Grudziński poprosił o wyjaśnienie strony 13 uzasadnienia dział 926
pkt 3. Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o wykonanie wylewki betonowej i jest to błąd
literowy.
3. Radna Anna Hałupka poruszyła sprawę potrzeby zakupu kosiarki na boisku
sportowym w Bobrowicach.
4. Radny Marin Jagodziński – poruszył temat środków z niewykorzystanych inwestycji,
na jakim etapie jest projekt żłobka oraz czy podjęto starania o dofinansowanie
inwestycji.
5. Radny Łukasz Dudzic poruszył temat przywrócenia do użyteczności drogi w
m. Kukadło.
6. Temat remontu budynku apteki. Wójt wyjaśnił, że z wnioskiem o zabezpieczenie
środków na remont poddasza wystąpił Aptekarz.
7. Radny Marcin Jagodziński poruszył temat budowy garażu przy OSP Strużka.
8. Radny Jakub Leśko złożył wniosek o zakup sprzętu dla OSP (wyciąg spalin).
9. Radny Marcin Jagodziński poruszył temat planu remontu dróg wewnętrznych.
10. Radna Anna Hałupka złożyła wniosek o remont drogi w m. Barłogi w 2021 r.
11. Radny Marcin Jagodziński poruszył temat melioracji rowów w 2021 r. oraz temat
ścieżek rowerowych.
Przewodniczący poszczególnych komisji poddali pod głosowanie projekt budżetu gminy
Bobrowice na 2021 r.
1. Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała
projekt budżetu gminy Bobrowice na 2021 r.
2. Komisja Oświaty i spraw społecznych 4 głosami „za”, 2 „przeciw” i 1
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Bobrowice na
2021 r.
3. Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, 1 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu gminy Bobrowice na 2021 r.
4. Komisja Skarg, wniosków i petycji 2 głosami „za”, 2 „przeciw, 1 „wstrzymującym
się” nie zajęła stanowiska w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu gminy
Bobrowice na 2021 r.
5. Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 3 głosami „za”, 1 „przeciw”
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Bobrowice na 2021 r.

Następnie poruszono tematy:
1. Radny Łukasz Dudzic - temat remontu drogi w łąki, poinformował, że czeka na opinię
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczącą użycia odpadów
zamiast materiału.
2. Radny Łukasz Kowalewski – zwrócenie się o przygotowanie przez Aptekarza
informacji dotyczącej zakresu remontu apteki.
3. Radny Marcin Jagodziński – temat rozwiązania umowy z poprzednim skarbnikiem
gminy.
4. Radny Łukasz Dudzic, Radny Lucjan Tracz - temat nie wysłania do uzgodnienia ze
związkami zawodowymi nauczycieli projektu uchwały przygotowanej przez radnego
Łukasza Dudzica, procedura zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli,
przygotowanie projektu uchwały oraz kalkulacja podwyżek dla nauczycieli.
5. Radny Lucjan Tracz poruszył temat przeznaczania środków w budżecie na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli na ich wniosek (Karta Nauczyciela at. 72).

Ad. 4.
Posiedzenie zakończono o godz. 17:15.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji:
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Lucjan Tracz

