
 
 

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 20.03.2018 r. do 17.04.2018r.) 

 
 W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 17.04.2018r. 
  
    

 Ponadto na posiedzenie komisji  uczestniczył Lekarz Maciej Pokojowy współwłaściciel 

Ośrodka Zdrowia Medical Centel w Brzezinach,  Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof 

Niedźwiedzki oraz V-ce Wójt Zbigniew Słodowy. 

Na posiedzeniu komisji w pierwszej kolejności została poruszona kwestia funkcjonowania  

Ośrodka Zdrowia Medical Centel w Brzezinach. 

Lekarz Maciej Pokojowy współwłaściciel Ośrodka Zdrowia Medical Centel w Brzezinach 

wyjaśnił, że stara się o pozyskanie środków unijnych dla wszystkich ośrodków zdrowia także 

w Brzezinach, jednak podjazd dla osób niepełnosprawnych nie został uwzględniony. Dodał, 

że wstępny projekt został złożony w Poznaniu z możliwością dopisania inwestycji. 

Poinformował, iż są do pozyskania środki na rozwój istniejących budynków Ośrodków 

Zdrowia. Problemem może być, że budynek nie jest własnością lekarzy. Dodał, że można do 

wniosku dołączyć zgodę wynajmującego czyli Gminy Brzeziny za zgodą Rady Gminy 

Brzeziny. Zaproponował, aby wybudować podjazd dla niepełnosprawnych wspólnym 

kosztem. Poinformował, że na chwilę obecną dla osób starszych rozwinięta została opieka 

domowa. To główny cel dla osób, które nie mogą dojechać do Ośrodka Zdrowia. Dodał, że 

opieka pielęgniarska również skierowana jest na seniorów. Poinformował,  że od 01.04.2018 

r. będzie przyjmował trzy razy w tygodniu w ośrodku zdrowia w Brzezinach. Dodał, że trwają 

rozmowy w sprawie zatrudnienia specjalistów. 

Komisja zapytała o zmianę pielęgniarki środowiskowej oraz, czy pacjenci mają podsuwane 

deklaracje do podpisu nie mając wiedzy co podpisują? 

Lekarz Maciej Pokojowy współwłaściciel Ośrodka Zdrowia Medical Centel w 

Brzezinach  odpowiedział, że pacjenci są informowani co podpisują dodał, że została 

zatrudniona  pielęgniarka środowiskowa Pani Agnieszka Błażejczyk, która zajmuje się opieką 

kompleksową i wykona wszystkie zlecone badania i zalecenia lekarza. Dodał, że stara się o 

pielęgniarstwo długoterminowe, jednak trudno jest podpisać kontrakt. Poinformował, że 

pielęgniarki chętnie obejmą codzienną opieką seniorów, za którą dodatkowo będą 

wynagradzani. Dodał, że obecne pielęgniarki środowiskowe na zlecenie lekarza pobiorą tylko 

krew lub zrobią zastrzyk, jednak EKG nie zostanie wykonane. Poinformował, że w takiej 

sytuacji zatrudniona pielęgniarka lub lekarz zmuszeni są jeszcze raz jechać do pacjenta i 

wykonać badanie. Poinformował, że pielęgniarki środowiskowe funkcjonują na młodych, 

zdrowych pacjentach. Schorowany pacjent się nie opłaca.  Pielęgniarki, które będą 

zatrudniani w ramach umowy z Ośrodkiem Zdrowia mają służbowe samochody i w razie 

potrzeby do każdego pacjenta muszą dojechać. W sezonie grypowym było bardzo dużo wizyt 



domowych. Dodał, że dzięki pomocy zatrudnionych pielęgniarek można sprawnie 

funkcjonować.  

 

Radni zaproponowali, aby w formie kurendy powiadomić mieszkańców w sprawie zmiany 

pielęgniarki środowiskowej oraz opisać powód zmian, aby nikt nie zarzucił lekarzom, że 

podsuwają kartki do podpisu. 

 

Komisja zapytała, jak długi jest czas oczekiwania na wypisanie recept? 

 

Lekarz Maciej Pokojowy współwłaściciel Ośrodka Zdrowia Medical Centel w Brzezinach  

odpowiedział, że  priorytetem jest przyjmowanie pacjentów a w okresie infekcyjnym jest ich 

dużo więcej. Dodał, że dużym wyzwaniem jest zatrudnienie dobrego personelu. 

Poinformował, że osobom,  którym kończy się lek powinien wcześniej się zwrócić o 

wypisanie recepty a nie w chwili skończenia leku. Poinformował, że dla każdego pacjenta w 

ośrodku zdrowia jest określony czas, którego nie można przyspieszyć.  Poinformował, że 

została wprowadzona opieka pielęgniarska domowa. Dodał, że czasem przed pracą lekarz 

jedzie na wizytę domową a później zaczyna pracę w Ośrodku Zdrowia. 

 

Komisja zapytała o dalsze funkcjonowanie Ośrodka zdrowia i czy właściciele będą 

partycypowali w kosztach? 

 

Lekarz Maciej Pokojowy współwłaściciel Ośrodka Zdrowia Medical Centel w Brzezinach  

odpowiedział, że jęli będzie potrzeba to będą inwestować, jednak inwestycja wiąże się z 

okresem dzierżawy budynku. 

Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy dodał, że jeśli właściciele będą inwestować, to nie ma 

podstawy, żeby umowy nie przedłużyć. Poinformował, że koszt budowy podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych to około 130.000 zł. Winda to koszt około 30- 40.000 zł. Dodał, że tylko 

kwestia sfinansowania. Poinformował, że odstąpiono od realizacji projektu pn. 

„Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia”. 

Lekarz Maciej Pokojowy współwłaściciel Ośrodka Zdrowia Medical Centel w Brzezinach  

poinformował, że należy odnowić schody i zamontować windę.  Zapytał, czy finansowanie 

remontu można rozliczyć w ramach czynszu? Dodał, aby w umowie był okres najmu. 

Poinformował, że w przyszłości będzie pracownia endoskopowa. 

Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że zostanie wykonana wycena, na podstawie 

której można dalej rozmawiać. 

W następnej kolejności Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał 
zaproponowane na XXXVIII sesję Rady Gminy w sprawach: 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok, 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 – 2026, 
- zaciągnięcie kredytu, 



- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w 
miejscowości Aleksandria gm. Brzeziny, 
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, 
- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego, 
- określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Brzeziny 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.  
 
W wolnych wnioskach: 
 
Komisja zapoznała się z pismem sołtysów gminy Brzeziny w sprawie podwyższenia diety 
sołeckiej w kwocie 20 zł miesięcznie. 
 
Komisja zapytała, kiedy Wójt Gminy Brzeziny obiecał 100 zł podwyżki dla sołtysów? 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że były rozmowy w 2015 roku, 

kiedy sołtysi wystąpili z pismem o podwyżce. Dodał, że wolą radnych było, żeby dołożyć 80 

zł. a po trzech latach  zwrócili się o 20 zł. 

Przewodnicząca Komisji Anna Mituła zaznaczyła, że wnioskowała o dodatek za 

wychowawstwo, które było rozpatrzone negatywnie. 

 

Komisja zaproponowała aby powrócić do tematu po wyborach samorządowych. 
 

  
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.   

 
Przewodnicząca Komisji 
Anna Mituła 


