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Protokół Nr  7/15 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 22 czerwca 2015 r., o godz. 6:30  

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

w sali nr 206. 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji  oraz zaproszeni goście według załączonej 

listy obecności (zał. nr 1  i 2 prot). Nieobecność zgłosił członek  komisji, Maciej Ładziński. 

 

Ad I. 

Powitanie i stwierdzenie quorum 

 

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

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

(zał. nr 1 prot).  

 

Ad. II 

Przyjęcie porządku  obrad  

 

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

Uwag  nie zgłoszono.  

 

Ad. 1. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

 

Komisja, w głosowaniu (jednogłośnie, 4  głosy „za”),  przyjęła protokół nr 6/15 z posiedzenia  

w dniu  28 kwietnia 2015 r.  (uwag nie wniesiono). 

 

Ad. 2.  

Zapoznanie się z odpowiedziami samorządów, wysłuchanie propozycji właścicieli aptek z 

terenu powiatu odnośnie przedłużenia czasu pracy aptek i podjęcie stosownej decyzji w tej 

sprawie. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis - poinformował, że celem posiedzenia 

z udziałem kierowników i właścicieli aptek działających na terenie Powiatu  Pleszewskiego  

oraz  Starosty Pleszewskiego jest  rozwiązanie   problemu dostępu   mieszkańców powiatu  do  

leków w porze nocnej oraz  dni wolne od pracy i święta. Jest to problem  dotyczący całego 

kraju. W tej sprawie komisja odbyła już jedno posiedzenie, w którym  udział wzięło  dwóch 

przedstawicieli lokalnych aptek.  Przedstawił  pismo wiceministra Sławomira Neumanna  z 

dnia 10.01.2012 roku do Marszałka Senatu w sprawie dyżurów aptek zał. nr 3 prot. Poprosił  

kierowników/ właścicieli aptek o przedstawienie możliwości rozwiązania kwestii dyżurów 

nocnych.  Podkreślił,  że celem komisji jest  doprowadzenie  do kompromisu. Rada nie chce   

korzystać  z  uprawnień ustawowych i narzucać dyżurów, których  apteki nie będą   

wypełniały.  

 

Mariusz Politowicz, Apteka  „Pod Wagą” -   powołał się na pismo   wiceministra 

Sławomira Neumanna (zał. nr 4 prot.) Podkreślił,  że zezwolenia na prowadzenie apteki  

udziela się przedsiębiorcy, nie kierownikowi apteki. To przedsiębiorca decyduje o 

funkcjonowaniu podmiotu,  w  tym  przypadku apteki.  Zatrudniony kierownik nie jest 
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władny  podejmować decyzji w tym zakresie. Zapraszając kierowników aptek nie uda się 

rozwiązać żadnego problemu inaczej, gdyż nie zawsze kierownik jest zarazem właścicielem 

apteki.  Z odpowiedzi udzielonej przez  wiceministra Neumanna  wynika, że adresatem  

normy prawnej  jest  organ samorządu. Brak zapewnienia  przez aptekę dostępu do leków 

określa się w prawie  farmaceutycznym, jako niezaspokajanie dostępu do leków w sposób 

nagminny.   Uprawnienia organu należy oddzielić  od  obowiązków aptek. Żaden przepis nie 

stanowi sankcji  za  niedostosowanie  się aptek do  ustalonego  czasu. Stanowisko  właścicieli 

aptek  jest  takie, że pracujemy w dotychczasowych godzinach, w ponadustawowych  

godzinach, a zabezpieczenie jest  pełne. Zawsze któraś  apteka jest   czynna do godz. 22. 

Ponadto   niektóre apteki wydłużyły  czas  pracy tak, że dublują  godziny  dyżurów. Rada 

Powiatu ustanowiła dyżury  od godz. 20  do godz. 22.  Zapytał,  dlaczego  w godzinach 

dyżuru,  pracują apteki nie pełniące dyżuru.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis -  gradacja  praw i przepisów w  Polsce 

jest jednoznaczna: Konstytucja, ustawa, uchwała. Rada Powiatu jest władna uchylić własną 

uchwałę. Chcemy ustalić dyżury aptek w rozszerzonym wymiarze godzin, od przyszłego 

roku.  Chcemy wypracować kompromis. Musimy widzieć całość: interes właścicieli aptek ale  

przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców.  Nie jest celem komisji uchwalenie godzin 

dyżurów, które nie będą możliwe do wykonania. Głosy  mieszkańców są takie, że nie  mogą 

kupić leków  po godzinie 21.  

 

Mariusz Politowicz, Apteka  „Pod Wagą” -  wskazał, że dyżury zostały  wydłużone do    

godz. 22, czyli ewentualnie może  być problem  z zakupem leków po godzinie 22. Poprosił o  

precyzyjne  sformułowania ponieważ tego dotyczy temat.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis -   wskazał, że z danych wynika, że w 

okresie letnim  po godzinie 22  zgłaszają się do lekarza POZ osoby z  różnymi objawami. 

Występuje wówczas problem z zakupem leków.  Oczywiście,  znany jest argument, że  leki 

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe  i inne  można kupić na stacji benzynowej. Jednak  nie   

można kupić leków dla  dzieci.  W szczególności chodzi tutaj o bezpieczeństwo i zdrowie 

dzieci.  

 

Maria Owczarek – Neumann,  Apteka w Gizałkach -  powołała się na art. 17 ustawy 

Prawo farmaceutyczne. Wskazała, że  ustalenie  godzin pracy i  dyżurów  wymaga 

uzgodnienia  z  farmaceutami. Ustawa mówi, że  rada określa godziny ale nie narzuca. Gdyby 

przeprowadzić sondę to  apteki  miałyby być czynne całą dobę.  Gdyby przeprowadzić taką 

sondę w stosunku  do urzędów, to okazałoby się,  że też są zbyt krótko czynne.  W aptece 

podczas dyżuru musi być obecny magister farmacji, a  czytając   ustawę literalnie, nawet    

kierownik.  Podkreśliła, że pracuje w zwodzie ponad  30 lat i pełniła  dyżury  w  aptekach 

Cefarm. Apteka to nie jest zakład opieki zdrowotnej. Taką opiekę świadczy szpital.  W aptece 

nie ma leków ratujących życie. Od tego jest SOR. Lekarz stwierdzający u pacjenta zagrożenie 

życia kieruje pacjenta do SOR, a nie odsyła z receptą do domu. Podkreśliła dobrą wolę  

właścicieli lokalnych aptek, którzy  sami określili czas dyżuru do  godziny 22. Jest to czas 

ponadnormatywny ponieważ prowadząc jednoosobowo aptekę  pracują  podczas dyżuru  

ponad  14 godzin na dobę.  Nie wydaje się zasadne z uwagi na odległości, aby pacjent z  

Dobrzycy, który    uzyskał   pomoc  lekarza w   Pleszewie, jechał po leki do  dyżurnej apteki 

w  Choczu czy Gizałkach.  Podniosła kwestię bezpieczeństwa  jednego  farmaceuty na 

dyżurze w aptece. Zdarzają się różne  incydenty z tym związane.   

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis -    wskazał na art.  94 ustawy Prawo 
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farmaceutyczne, do którego   również  należy się odnieść.  Poprosił o propozycje  dotyczące   

wydłużenia godzin dyżurów. Stwierdził, że analizując harmonogram czasu pracy i dyżurów 

aptek,   podjął wątpliwość co do  zasadności   otwarcia aptek  od godz. 8 rano, kiedy lekarze 

rozpoczynają przyjęcia od godz.  9.   Wskazał, że można przesunąć otwarcie aptek na  godz. 

9.  Zgodnie z uchwałami Naczelnego Sądu Administracyjnego godziny pracy  aptek powinny 

być dostosowane do potrzeb ludności i zapewnić dostępność również w porze nocnej, 

niedziele, święta i dni wolne od pracy. Sędziowie wydając orzeczenia podkreślają, że to czy 

klienci będą korzystali z apteki w czasie dyżuru nocnego i w dni wolne od pracy nie zwalnia z 

przepisu o zapewnieniu dostępności. Podał przykład odwołania się  farmaceuty od decyzji 

Rady Powiatu z uwagi na naruszenie  wolności obywatelskich. W ocenie sądu nie doszło do 

żadnych naruszeń wolności obywatelskich, ani swobody  działalności gospodarczej. Otwarcie 

apteki ma być dostosowywane do potrzeb. Zapytał, czy jest możliwe wypracowanie konsensu  

przedłużenia czasu pracy aptek. 

 

Maria Owczarek – Neumann,  Apteka w Gizałkach –  odnosząc się do  wystąpienia 

przewodniczącego komisji   wskazała, że apteki są czynne  od godz. 8 ponieważ   trzeba 

przygotować je do pracy. Jest to szereg czynności, których  nie można wykonać wydając leki. 

Podkreśliła znaczenie i odpowiedzialność   pracy  farmaceutów.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis -     stwierdził, że komisja  rozumie   

odpowiedzialność pracy  farmaceutów i  jest wdzięczna  za  dotychczasową pracę aptek. 

 

Mariusz Politowicz, Apteka  „Pod Wagą” - zwrócił uwagę, na brak  odpowiedzi  

Przewodniczącego komisji na pytanie: jak należy rozumieć  to,  że apteki   dublują  swoją 

pracę w godzinach wyznaczonych  przez radę dyżurów. W tym czasie powinna  być czynna 

tylko apteka  dyżurna, inaczej nie ma sensu ustalanie  dyżuru. Jeżeli apteka z tytułu wolności 

gospodarczej podejmuje pracę w tych godzinach to albo  ta uchwała jest do niczego 

niepotrzebna, czyli wolność gospodarcza wygrywa z przepisami prawa, albo będzie to 

egzekwowane.  Z przepisów wynika, że nie ma żadnych sankcji dla aptek dublujących tę 

pracę. Większość z nas pracuje w jednoosobowych aptekach stąd odpowiedź nasza może być 

tylko jedna – pracujemy w ponadstandardowych godzinach  kosztem własnego zdrowia, 

pracując długo, ciężko, nie mając możliwości nawet skorzystać z pracy urzędu  starostwa. W 

moim przypadku oznacza to,  że jestem od 8:30 do 22:00 w pracy. To jest 14 godzin pracy 

przez tydzień, potem idę spać i przychodzę do pracy. Nie widzę możliwości przedłużenia 

czasu pracy o dodatkowe godziny ponad te, które są, które sami  rozumiejąc potrzeby 

pacjentów lepiej niż ktokolwiek,  narzuciliśmy sobie, albo inaczej przyjęliśmy, że tak 

będziemy pracować. Do tej pory ze strony żadnych władz, nie jest to żadna uwaga personalna, 

nie usłyszeliśmy słowa dziękuję. Nigdy w żadnej postaci, poza dzisiejszą komisją.  Mamy 

sytuację taką, że samodzielny przedsiębiorca z dobrej woli pracuje dłużej niż inny przeciętny 

pracownik lub właściciel domowej firmy. Pracuję sam, nie mam drugiego pracownika 

takiego, który zgodnie z przepisami prawa, może samodzielnie zostać w aptece. Muszę 

zapewnić jeszcze swoje utrzymanie  i całej firmy. Niedawno na dyżurze powiedział mi 

pacjent,  że mam sobie zatrudnić dodatkową osobę. Jedno jest pewne do godziny 22:00 

potrzeby mieszkańców powiatu w zakresie dostępu do leków są zabezpieczone. Świetnie 

byłoby gdyby Rzeczypospolita rozwiązała ustawami sprawę dyżurów w taki sposób, aby obie 

strony, czyli pacjenci i przedstawiciele Rady Powiatu byli zadowoleni.  Też bym się cieszył, 

bo to by oznaczało, że każda apteka w Polsce funkcjonowałaby znakomicie. Stać by ją było 

na zatrudnienie tak licznego personelu. Przecież logicznym jest to, że o ile dobrze pamiętam 

nie ma takiej możliwości żeby po pierwsze zmusić do pracy całą dobę, po drugie to jest z 

przyczyn zdrowotnych niewykonalne. My nie jesteśmy na kontrakcie z NFZ.  
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Rada powinna to zrozumieć.  

 

Maria Owczarek – Neumann,  Apteka w Gizałkach – podkreśliła, że   większość  aptek  w 

powiecie to jednoosobowe przedsiębiorstwa, samofinansujące się. Nie posiadają kontraktów. 

Apteki  w pewien sposób  kredytują leczenie, ponieważ   muszą czekać do okresu  

rozliczeniowego. Apteki nie są zakładami, które świadczą opiekę zdrowotną. Apteki świadczą 

świadczenie, czyli wydają leki na podstawie recepty. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis -  wskazał, że apteki również prowadzą 

działalność w zakresie gospodarczym, która przynosi pewne korzyści.  Nie jest zamiarem 

narzucanie,  organizowanie pracy aptek, czy kwestii zatrudnienia.  Celem jest dobro  

mieszkańców. Zapytał, kto ustala harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu pleszewskiego, czy ustala to Powiat?  

 

Inspektor wydziału organizacyjno – administracyjnego, Romana Klamecka -  

poinformowała, że harmonogram    funkcjonuje już od kilku lat,  dyżury  są  cykliczne. 

Wszystkie apteki na terenie miasta Pleszewa, są w systemie. Dotąd nie było problemów  z 

realizacją uchwalonych dyżurów. Harmonogram będzie wymagał modyfikacji z uwagi na to, 

że są apteki które dyżurują w kolejnych latach w święta. Urząd nie ingeruje w to, przyjmuje 

zgodnie z  ustaleniami kierowników aptek. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis  -   zapytał, czy  przedmiotowy 

harmonogram jest  przedstawiany  do akceptacji  właścicielom, kierownikom aptek.  

 

 

Mariusz Politowicz, Apteka  „Pod Wagą”  -   wszyscy farmaceuci zgodnie z ustawą 

samorządu aptekarskiego należą  do kręgowej izby aptekarskiej. O opinię  występuje się do 

samorządu aptekarskiego w tym przypadku do izby aptekarskiej.  W roku ubiegłym  było 

pismo ze Starostwa,  czy apteki widzą możliwość wydłużenia godzin pracy. Wszyscy 

farmaceuci zgodnie odpowiedzieli, że nie widzą takiej możliwości.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis – poinformował, że z uzyskanych 

opinii wójtów i burmistrzów gmin Powiatu  Pleszewskiego wynika, że  jest zapotrzebowanie 

na wydłużenie dyżurów aptek  do godziny 24. Zwrócił się do przedstawicieli  aptek,  czy     

widzą możliwość wprowadzenia np.  dyżurów telefonicznych.  

 

Zaproszeni kierownicy, właściciele aptek  z terenu Powiatu   Pleszewskiego   nie wyrazili   

takiej możliwości.  

 

Członek   komisji zdrowia (…),  Zbigniew Serbiak -    stwierdził,  że wywołał  dyskusję  

dotyczącą  dyżurów aptek pomimo tego, że wielu  Radnych  w tym temacie nie ma własnego 

zdania, czy też broni aptekarzy. Gdyby przeprowadzono referendum, czy sondę  to 

mieszkańcy   chcieliby, aby   apteki były czynne przez  całą dobę.  Kwestia dyżurów aptek 

dotyczy  aptek z terenu  Pleszewa.  W innych powiatach  apteki pełnią nocne dyżury. Nasz 

Powiat  jest pod tym względem  wyjątkowy.  Uznał za zasadne, aby dostęp do leków był 

zabezpieczony w  godzinach  od  6  rano do  24, dlatego że   do  lekarza POZ  przyjmującego 

w PCM, po  godz. 22 zgłasza się wielu pacjentów. Nie mają oni obecnie możliwości  

wykupienia leków.  Wskazał na zasadność   porozumienia w  kwestii wydłużenia dyżurów 

aptek,  bez konieczności  narzucania czy  odwoływania się do sądów.  
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Zaproszeni kierownicy, właściciele aptek  z terenu Powiatu   Pleszewskiego  stwierdzili, że to 

co proponuje Powiat jest niemożliwe do wykonania. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis –   podkreślił, że nie  przyjmuje   

możliwości  zmiany obecnej sytuacji w zakresie   godzin dyżurów aptek. Musi być   

rozwiązanie, które wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa pacjentów, a z drugiej strony 

będzie możliwe do  wykonania przez apteki.  

 

 

Tomasz Kurzawa, właściciel apteki w Choczu – poinformował, że posiada apteki w 

różnych powiatach  i   wypracowano tam porozumienie. Wskazał, że zgodnie z obecnym 

harmonogramem dyżur przypada raz na 15 tygodni, to jest raz na ponad 3 miesiące. W porze 

nocnej do aptek zgłasza się wielu pacjentów. Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa 

farmaceutów podczas dyżurów wskazał, że wydawaniu leków w porze nocnej służy okienko. 

Wskazał na możliwe rozwiązanie, jakim jest dyżur na telefon lekarza pogotowia, tak jak ta 

kwestia rozwiązana została w Jarocinie.  

 

Mariusz Politowicz, Apteka  „Pod Wagą”  -  stwierdził, że powiat jest  odpowiedzialny za 

organizację ochrony zdrowia na swoim obszarze. Stanowi to problem, ponieważ właściciele 

aptek, jako niezależni przedsiębiorcy nie podlegają  pod Powiat, nie są jego pracownikami.  

Kolejny problem dla powiatu wynika z tego, że skoro apteki nie są jednostkami podległymi 

powiatowi, nie ma żadnego realnego narzędzia by zmusić je do pracy. Skoro Rada nie chce 

zmusić aptek musi przyjąć informacje wynikające z ich wiedzy, doświadczenia, co zostało  

jasno przekazane. Można przerzucać się  różnymi informacjami, jak to funkcjonuje na terenie 

gmin, powiatów. Można wspominać o tym, że apteka w dużym mieście ma większe szanse na 

zrekompensowanie kosztów dyżurów. Można cieszyć się, że są przedsiębiorcy, którzy mają 

więcej aptek i mogą finansować te apteki . 

Niepotrzebna jest uchwała Rady Powiatu wynikająca z ustawy . Uchwała, która niczego nie 

zmienia. Jest wypowiedź wiceministra zdrowia , którą należy  zastosować , że  w przepisach 

prawa farmaceutycznego nie ma powiązania, nie ma korelacji między przepisem mówiącym o 

dyżurach, a jakimikolwiek sankcjami.  Nie jest wyobrażalna sytuacja,  że uchwała 

jakiegokolwiek organu mówi jak apteki mają pracować.  

Gdyby zapytać mieszkańców powiatu czy chcieliby nocne dyżury odpowiedź byłaby  

twierdząca, natomiast gdyby  zapytać czy chcą z tego tytułu płacić 1 grosz podatku więcej to  

mogłaby być inna.  Zaapelował, aby zrozumieć, że  farmaceuci nie mogą pracować 24 

godziny na dobę, mając na uwadze dobro  i  zdrowie pacjentów i własne.  Znane są z mediów 

przypadki  dyżurujących i  pracujący w nadmiarze farmaceutów, i jak to się dla nich 

skończyło. Podtrzymał propozycję pracy aptek  w obecnie obowiązujących godzinach. W 

kolejnej uchwale należy  dostosować godziny  dyżurów aptek do   faktycznych godzin pracy 

wszystkich aptek ogólnodostępnych. Nie ma żadnego uzasadnienia żeby dyżur sobotni 

zaczynał się od godz. 14:00 i trwał do 22:00, skoro   do godz. 19 pracuje apteka. Nie należy 

tworzyć prawa, które będzie ignorowane, lekceważone i nie  należy właścicieli aptek i 

farmaceutów  obciążać winą za ten stan rzeczy. Nie ma takiej możliwości zorganizowania 

ochrony zdrowia zapewniającej całodobowy dostęp do leków w aptekach.  

Poinformował, że z rozmowy którą przeprowadził  z prezesem PCM w Pleszewie   SP. z o.o.    

wynika, że pacjenci mają całodobowy dostęp do leków, gdy trafiają do SOR. Gdy są to 

pacjenci z praktyki lekarskiej  prywatnej, nie są to przypadki pilne. Przypadki  pilne są 

kierowane na oddział  lub do  SOR , w pozostałych  przypadkach leki można  kupić   po  

otwarciu aptek.    
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Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis –  wskazał, że  na pierwszym spotkaniu 

prezes PCM w  Pleszewie  zgłaszał postulat  dyżurów  aptek  w  godzinach  od  0-1 w nocy. Z 

uwagi na opuszczenie posiedzenia komisji przez właścicieli i kierowników aptek  

podyktowane koniecznością otwarcia aptek o  godz. 8:00, podziękował za spotkanie.  

 

 

Ad. 3.  

Przedstawienie informacji przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego i ewentualnych zagrożeniach w związku z używaniem dopalaczy. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Jolanta Ulatowska – przedstawiła ocenę 

stanu sanitarnego Powiatu  Pleszewskiego w 2014 roku (zał. nr  5 prot.). Zakres  działalności   

PSSE  jest  bardzo szeroki i obejmuje elementy życia i zdrowia publicznego. Pod kontrolą 

PSSE w Pleszewie pozostaje 300 obiektów. W  roku 2014  przeprowadzono 1000 kontroli.   

W PSSE w Pleszewie zatrudnionie są 24 osoby.  

Przedstawiła prezentację dotycząca kwestii  sprzedaży dopalaczy na terenie Powiatu  

Pleszewskiego (zał. nr 6 prot.).   

Obrót środkami zastępczymi, tzw. dopalaczami, często postrzegany jest jako zjawisko z 

którym  nie można nic zrobić.   Dopalacze zastępują narkotyki.  Najgroźniejsze w tej chwili 

są kannabinoidy i altacetol. To środki syntetyczne, które są legalne i które kupowane są przez 

naszą młodzież. Do naszego ośrodka również trafiają osoby po dopalaczach i nigdy nie 

wiemy, jaką mieszankę spożyli. Tak naprawdę dopalacze można kupić przez Internet i nie ma 

z tym żadnego problemu. Lista zakazanych środków wciąż się zmienia. Mamy do dyspozycji 

przepisy prawne o przeciwdziałaniu narkomanii, ale dopalacze są to  środki, które nie 

podlegają ustawie o narkomani. Dopalacze podlegają kodeksowi administracyjnemu. W 

Pleszewie punkt sprzedaży dopalaczy znajduje się na ul. Sienkiewicza, postępowanie jest 

utrudnione ponieważ   zmienia się właściciel. W zakresie kontroli tego punktu PSSE w 

Pleszewie współpracuje z Policją.  Zabezpieczono produkty, które zostaną przebadane.  Koszt 

badań to  5  tys. zł.  PSSE   posiada 18 miesięcy na zbadanie  próbki od czasu jej   

zabezpieczenia. Na to zadanie PSSE w Pleszewie nie otrzymało żadnych środków z budżetu 

państwa. Powierzono inspekcji sanitarnej dodatkowe zadanie, nie przekazując na ten cel 

środków. PSSE może jedynie działać w sferze edukacyjnej, by ostrzegać przed szkodliwością 

dopalaczy, na co też nie ma pieniędzy. Powstał pomysł organizacji konferencji na początku 

września. Miasto i Gmina Pleszew zadeklarowało pomoc w wydawaniu ulotek czy też w 

zaproszeniu osób. Konferencja byłaby skierowana do pedagogów i dyrektorów szkół.  

 

Komisja w głosowaniu,   jednogłośnie ( 4 głosy „za”),   przyjęła  ocenę stanu sanitarnego 

Powiatu  Pleszewskiego w 2014 roku (zał. nr  5 prot.). Uwag  nie zgłoszono.  

 

 Ad. 4.  

Sprawozdanie roczne PCPR w Pleszewie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 

2014 roku. 

 

Dyrektor  PCPR w  Pleszewie, Grażyna Kaczmarek – przedstawiła  sprawozdanie roczne 

PCPR w Pleszewie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku (zał. nr 7 

prot).  Wskazała na  wielkość środków pozyskanych dzięki  działającemu   przy  PCPR w  

Pleszewie Stowarzyszeniu na rzecz  osób niepełnosprawnych,  które pozwalają na 

poszerzenie oferty usług  dla osób niepełnosprawnych. Wskazała na   największy problem, 

który  występuje w ostatnich  latach,  związany z  działalnością Powiatowego Zespołu ds. 

orzekania o stopniu  niepełnosprawności. Rocznie wydawanych jest  blisko 2000 orzeczeń.  
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Środki finansowe  przeznaczone na działalność    Zespołu są niewystarczające do realizacji  

powierzonych  zadań.    Wskazane jest też zwiększenie obecnego zatrunienia  w wymiarze   2 

etatów, o jeden  dodatkowy  etat. Liczba wydawanych orzeczeń uległa zwiększeniu z uwagi 

na zmianę przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych.   

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis - poprosił o przedstawienie głównych 

założeń na 2015 rok oraz   potrzeb  związanych z  zapewnieniem sprawnego  funkcjonowania 

jednostki.    

 

Dyrektor  PCPR w Pleszewie, Grażyna Kaczmarek -  podkreśliła, że w związku ze zmianą 

przepisów dotyczących kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i  zwiększającą  się 

liczbą wniosków o wydanie orzeczenia najistotniejszą potrzebą byłoby zwiększenie 

zatrudnienia o 1 etat   w ramach obsługi Zespołu ds. orzekania  o stopniu niepełnosprawności.     

Kwestia ta była rozpatrywana przez Zarząd Powiatu. Zwiększenie może nastąpić od nowego 

roku.  

  

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis - zapytał o finansowanie domów 

pomocy społecznej w związku z różnymi, zasadami finansowania pobytu mieszkańców w 

tych domach.  

 

Dyrektor  PCPR w Pleszewie, Grażyna Kaczmarek -    poinformowała, że  różnica 

pomiędzy miesięczną stawką utrzymania w domach pomocy społecznej Powiatu  

Pleszewskiego  a stawką wojewody  wynosi  w roku bieżącym  300 zł.  Powoduje to  braki w   

budżetach  domów pomocy społecznej. Wojewoda  w ramach dotacji uzupełnia  częściowo tą 

różnicę.  Udaje się zbilansować domy.   

 

Komisja w głosowaniu,   jednogłośnie ( 4 głosy „za”),   przyjęła    sprawozdanie roczne PCPR 

w Pleszewie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku (zał. nr 7 prot).  

Uwag  nie zgłoszono.  

 

Ad. 5. 
Ocena zasobów pomocy społecznej.  

 

Dyrektor  PCPR w Pleszewie, Grażyna Kaczmarek -  przedstawiła ocenę zasobów pomocy 

społecznej na  rok 2014 dla Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 8 prot.).  Obowiązek przedłożenia  

oceny zasobów  wynika z art. 16 a ustawy o  pomocy  społecznej. Dokument został  

opracowany przez PCPR w Pleszewie i przyjęty przez Zarząd Powiatu. Ocena sporządzana 

jest  na formularzach jednolitych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, część 

wyszczególnionych w sprawozdaniu zadań  nie  należy do kompetencji powiatu, stąd  

oznaczono je krzyżykami.  Gdy  Powiat  zadania nie prowadzi odnotowywana jest w ocenie 

wartość „0”.  Część zadań w roku 2014 nie była realizowana.  Ustawodawca zobowiązał 

organ  wykonawczy  do przedstawienia   organowi stanowiącemu.  

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis  - poprosił o wyjaśnienie informacji  

dotyczącej okresu oczekiwania na przyjęcie do domu dla osób przewlekle psychicznie 

chorych. Z danych wynika, że czas oczekiwania wynosi 1,5 roku.  

 

Dyrektor  PCPR w Pleszewie, Grażyna Kaczmarek  - podkreśliła, że obecnie  występuje   

tendencja wzrostowa w zakresie potrzeb umieszczenia osób  w domach pomocy społecznej. 
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Zapotrzebowanie   na   usługi  w tym zakresie stale wzrasta. DPS w Fabianowie przyjmuje  

kobiety  przewlekle psychicznie  chore,  natomiast w  DPS  w Pleszewie    funkcjonuje 

oddział dla osób uzależnionych od alkoholu. PCPR jest zobowiązany odpowiedzieć na 

przesyłane  z innych  powiatów zapytania o wolne miejsca podając prognozowany termin 

przyjęcia osoby  do  domu pomocy  społecznej.  Jest to termin przypuszczalny, dlatego 

podawany jest termin dość długi.   

 

Komisja w głosowaniu,   jednogłośnie ( 4 głosy „za”),   przyjęła ocenę zasobów pomocy 

społecznej na  rok 2014 dla Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 8 prot.).   

 

Ad.6.  

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Pleszewie.   

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji, Renata Garsztka -  przedstawiła projekt uchwały  Rady  

Powiatu w  Pleszewie   w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych  z 

usunięciem    i przechowywaniem  pojazdów (zał. nr 9 prot.). Podjęcie uchwały wynika z  

przepisów ustawy   Prawo o ruchu drogowym.  Opłaty nie mogą przekraczać określonych w 

ustawie stawek maksymalnych. Od 2011 opłaty stanowią   dochód własny powiatu.  W 

przypadku powierzenia wykonywania wymienionych w uchwale zadań  podmiotowi 

zewnętrznemu,   wynagrodzenie podmiotu zostanie ustalone w  trybie  zamówień  

publicznych.   

 

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

uchwały  Rady  Powiatu w  Pleszewie   w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów 

związanych  z usunięciem    i przechowywaniem  pojazdów (zał. nr 9 prot.). 

 

Ad. 7.  

Wolne głosy i wnioski  

- nie zgłoszono -  

 

Ad. III 

Zakończenie posiedzenia 

 

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

zakończył posiedzenie komisji w dniu 22 czerwca 2015 r.  

 

 

Protokołowała:     Przewodniczący Komisji 

        

Dorota Drosdowska                                                  Leopold  Lis  

 

 

Załączniki:  

Nr 1 – lista obecności, 

N 

Nr 2 – porządek obrad  

Nr 3  - pismo  Wiceministra Zdrowia Sławomira Neumanna z dn. 

Nr 4 – pismo Wiceministra Zdrowia Sławomira Neumanna z dn.  

Nr 5 – Ocena stanu sanitarnego Powiatu  Pleszewskiego w 2014 roku 

Nr 6  - Prezentacja PSSE w Pleszewie: „Nadzór nad środkami zastępczymi” 
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Nr 7 - Sprawozdanie roczne PCPR w Pleszewie z realizacji zadań z zakresu pomocy 

społecznej w 2014 roku 

Nr 8 - Ocena zasobów pomocy społecznej na  rok 2014 dla Powiatu Pleszewskiego 

Nr 9 - Projekt uchwały  Rady  Powiatu w  Pleszewie   w sprawie ustalenia wysokości opłat i 

kosztów związanych  z usunięciem    i przechowywaniem  pojazdów 

 

 


