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Protokół Nr  2/14 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 30 grudnia 2014 r., o godz. 12:30  

  w siedzibie Starostwa Powiatowego,   przy ul. Poznańskiej 79 w Pleszewie,  

w sali nr 107. 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji  oraz zaproszeni goście według załączonej 

listy obecności (zał. nr 1 prot). 

 

Ad I. 

Powitanie i stwierdzenie quorum 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold  Lis otworzył  II posiedzenie komisji,  

powitał zebranych oraz stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczy  4 członków  komisji.  

 

Ad. II 

Przyjęcie porządku  obrad  

 

Komisja, przez aklamację, przyjęła do realizacji  porządek obrad stanowiący zał. nr  2 prot. 

Uwag  nie zgłoszono.  

 

 

Ad. 1.  

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia  rozkładu 

godzin pracy  aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2015 roku (zał. nr 

3 prot.).    

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis – odnosząc się do przedmiotowego 

projektu   uchwały  (zał. nr 3 prot.)  wskazał, że dyżury aptek  zaplanowano jedynie  do  

godziny 22:00.  Nie jest  to wystarczające  rozwiązanie, które zabezpiecza potrzeby   

mieszkańców.  Mieszkańcy wskazują na problem jakim  jest  wykupienie po godzinie 22  

leków ratujących życie. Rada ma prawo takie dyżury ustalić. Takie rozwiązanie  zastosowano 

w Rabce Zdrój. Wyrok sądu  był korzystny  dla samorządu.  Zaproponował, aby  przełożyć   

podjęcie uchwały  do  czasu  uzgodnienia dyżurów nocnych.  

 

Inspektor Wydziału Promocji  i Rozwoju, Romana Klamecka  -   zgodnie z art. 94 ustawy 

Prawo farmaceutyczne,  rada może  ustalić dyżury nocne. Przedmiotowy  harmonogram  

dyżurów   jest każdego roku tworzony w porozumieniu z właścicielami aptek na terenie 

Powiatu  Pleszewskiego, opiniowany przez:  Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu  

Pleszewskiego   oraz   Okręgową Izbę Aptekarską. Żaden kierownik apteki nie zgłosił 

gotowości   do pełnienia dyżurów nocnych.  Można takie dyżury narzucić, ale apteki tych 

dyżurów pełnić nie będą. W Jarocinie zastosowano formę  dyżurnej apteki na telefon. 

 

Członek Komisji Zdrowia (...),  Zbigniew Rodek – podkreślił, że przedłożone  komisji 

rozwiązanie dotyczące  rozkładu pracy aptek i  harmonogramu dyżurów  funkcjonuje już  od 

wielu lat. Dotychczas w tym zakresie nie było żadnych sygnałów, że  to rozwiązanie jest  złe.  

Nie są potrzebne wojny z aptekarzami. Z praktyki wiadomo, że w pilnych przypadkach   

właściciele aptek wydają potrzebne leki niezależnie od   dyżurów.   
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Inspektor Wydziału Promocji  i Rozwoju, Romana Klamecka   -  zaznaczyła, że  apteki 

nie wydają leków  ratujących życie, w  ostrych  przypadkach pacjent   trafia do szpitalnego  

oddziału   ratunkowego.  

 

Członek Komisji Zdrowia (...), Zbigniew Serbiak -  wskazał, że  jest potrzeba  dyżurów 

aptek po  godzinie 22. Taka jest opinia lekarzy i pielęgniarek oraz takie dyżury  gwarantuje  

prawo farmaceutyczne. Nie  wszystkie  przypadki, w których wymagane jest  szybkie podanie 

leku,  kwalifikują się do  zespołu ratownictwa medycznego. Zgodnie z prawem rada może 

narzucić  aptekom   dyżury nocne. Z doświadczeń   lat ubiegłych wynika, że takie dyżury   

powinny  być  przynajmniej  do godziny  23:00.  Byłoby to   dobre rozwiązanie.  

 

Inspektor Wydziału Promocji  i Rozwoju, Romana Klamecka –  stwierdziła, że istnieje  

ryzyko, że pomimo  narzucenia nocnych  dyżurów  apteki nie będą ich realizować. Należy 

pamiętać, że w  odróżnieniu  od lekarzy,  apteki nie mają wypłacanych  środków za gotowość. 

Są to podmioty komercyjne. Ponadto wiąże się to z kwestią  zatrudnienia. Dyżur może pełnić  

tylko magister farmacji. Obecny projekt  uchwały zakłada dyżury  do  godziny  22:00. 

Zapytała, czy wydłużenie dyżurów do 23:00 rzeczywiście odpowiada  zapotrzebowaniu   

mieszkańców.  

 

Członek Komisji Zdrowia (...), Zbigniew Serbiak -    podkreślił, że najważniejszym   jest w 

tej kwestii dobro pacjentów.  W  PCM   w Pleszewie dyżuruje lekarz  w ramach POZ.   

Pacjenci nie mogą po 22:00   wykupić przepisanych leków.   Muszą w tym celu  jechać np.  

do Kalisza.  Ze statystyk wynika, że duża liczba pacjentów zgłasza się  do POZ  do  godziny  

22 - 23.  Należałoby  zatem  wydłużyć dyżury aptek przynajmniej do  godziny 23:00.     

 

Członek  Komisji Zdrowia (..), Michał Kaczmarek -  zaproponował   przyjęcie   uchwały w 

obecnym kształcie i  ponowną analizę tematu. Zaproponował zorganizowanie posiedzenia 

komisji   z udziałem    zainteresowanych stron.   

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis – wobec braku sprzeciwu członków 

komisji przyjął zgłoszoną propozycję. Poinformował, że  posiedzenie w temacie wydłużenia 

godzin dyżurów aptek obędzie sie w marcu 2015 r. Wcześniej zostaną przeprowadzone 

konsultacje w tym zakresie. Zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania  

projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia  rozkładu godzin pracy  

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2015 roku zał. nr 3 prot. 

 

Komisja w głosowaniu,  jednogłośnie (4 głosy „za”), pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia  rozkładu godzin pracy  aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2015 roku (zał. nr 3 prot.).    

 

Ad.2. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

 

Komisja,  w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosy „za”),  przyjęła protokół nr 1/14 z posiedzenia  

w dniu 1 grudnia 2014 r.  (uwag nie wniesiono). 

 

 

Przewodniczący  Komisji  Zdrowia (..), Leopold Lis - zaproponował zgłoszenie  przez 

Komisję wniosku o zmianę porządku  obrad  i wniesienie pod  obrady  Rady Powiatu  w 

Pleszewie tematu dotyczącego  likwidacji  kursów  PKS na obszarze Powiatu. Do tej pory 
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Starostwo   nic nie zrobiło.  Gminy mają pretensje, że   zostały  same z tym  problemem.  

Obecnie od 1 stycznia 2015 r. PKS wycofuje kursy i z  16 połączeń   pozostanie  6 lub  7. 

Powoduje to poważny  problem  z dojazdem osób z  gmin  do Pleszewa, w  tym do szkół  i 

pracy.  

 

Członek Komisji Zdrowia (...), Michał Kaczmarek – poinformował, że  kwestia dotycząca 

wycofania przez PKS kursów autobusów na terenie Powiatu  była  omawiana przez Zarząd 

Powiatu. PKS uwarunkował utrzymanie dotychczasowych połączeń wysokim 

dofinansowaniem. Nie było zgody gmin  na takie warunki.    

 

Członek  Komisji  Zdrowia (...),  Zbigniew Serbiak -   w miejsce  dotychczasowych   

kursów PKS uruchomione zostaną kursy obsługiwane przez innego operatora, firmę Geadig.  

Starosta w tej sprawie  prowadził rozmowy z Wójtami.  

 

Przewodniczący  Komisji  Zdrowia (..), Leopold Lis - stwierdził, że ustalenia prowadzono z  

dwoma Wójtami.  Powiat w  tej sprawie powinien zorganizować   spotkanie z udziałem    

wszystkich  Burmistrzów   i  Wójtów.  

 

O godz. 12:50 Przewodniczący Komisji Zdrowia (..), Leopold Lis  ogłosił  przerwę  na 

czas  sesji  Rady  Powiatu w  Pleszewie.   

 

O godz. 16:10  Przewodniczący Komisji Zdrowia (..), Leopold Lis  wznowił obrady 

komisji po przerwie. W obradach uczestniczy  5  członków komisji, w tym powołany w skład 

komisji  Uchwałą Nr  II/19/14 Rady  Powiatu w Pleszewie  z dnia  30 grudnia  2014 r., Radny 

Maciej Ładziński. 

 

Przewodniczący  Komisji  Zdrowia (...), Leopold Lis - zgłosił wniosek o  rozszerzenie 

porządku  obrad komisji o punkt dotyczący  wyboru wiceprzewodniczącego  komisji, w 

związku  z powołaniem Uchwałą Nr  II/19/14 Rady  Powiatu w Pleszewie  z dnia  30 grudnia  

2014 r.   w skład  komisji Radnego Macieja Ładzińskiego. Punkt ten otrzyma  numer „3”, a 

dotychczasowy  punkt „3” porządku obrad,  otrzyma  numer „4”.  

 

Komisja w głosowaniu,  jednogłośnie (5 głosów „za”),   przyjęła   rozszerzenie porządku  

obrad   poprzez   wprowadzenie jako  punkt 3:  Wyboru  wiceprzewodniczącego komisji.   

 

 

Ad. 3.  

Wybór  wiceprzewodniczącego komisji  

 

Przewodniczący  Komisji zdrowia (...), Leopold Lis -  poprosił o zgłaszanie kandydatur.  

Zaproponował na wiceprzewodniczącego  komisji zdrowia, pomocy   społecznej i 

bezpieczeństwa publicznego,  członka komisji Macieja  Ładzińskiego.  

 

Członek  Komisji Zdrowia (...), Maciej Ładziński – wyraził zgodę na pełnienie  funkcji 

wiceprzewodniczącego  komisji zdrowia,  pomocy  społecznej i bezpieczeństwa publicznego.   

 

Nie zgłoszono  innych kandydatur.  

 

Przewodniczący  Komisji zdrowia (...), Leopold Lis -  zarządził głosowanie   w sprawie   

wyboru Radnego Macieja Ładzińskiego  na  wiceprzewodniczącego  komisji zdrowia, 
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pomocy   społecznej i bezpieczeństwa publicznego.  

 

Komisja w głosowaniu,  jednogłośnie (5 głosów „za”),   wybrała   na wiceprzewodniczącego  

komisji  Pana Macieja Ładzińskiego.  

 

Ad.4. 

Wolne głosy  i wnioski  

- nie zgłoszono -  

 

Ad. III 

Zakończenie posiedzenia 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis   

zakończył posiedzenie komisji w dniu 30 grudnia 2014 r.  

 

 

Protokołowała:     Przewodniczący Komisji 

 /-/       /-/ 

Dorota Drosdowska                                                  Leopold  Lis  

 

 

Załączniki:  

Nr 1 – lista obecności, 

Nr 2 – porządek obrad, 

Nr 3 –projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia  rozkładu godzin pracy  

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2015 roku 

 

 

 

 


