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Protokół  z Protokół  z Komisji Skarg , Wniosków i Petycji  Komisji Skarg , Wniosków i Petycji  

z dnia 26 kwietnia 2019 r. z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

 Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Jarosław Deleska

 Porządek Komisji zgodny z planem pracy:

1. Rozpatrywanie Skarg, Wnioków i Petycji 

Petycja   Nr  DU-  RM.  0005.3.2019  w  sprawie  utworzenia  całodobowego  gabinetu

ginekologicznego, w którym będą zagwarantowane wszystkie świadczenia. 

Złozona przez :  Stowarzyszenie Klucz – Stop Społecznym Wykluczeniom ; ul. Kopernika 14;  

40-064 Katowice 

 Czas trwania posiedzenia  od 13.30 – 13.50

 Obecni na posiedzeniu : 

Członkowie komisji 3 z 4 

Nieobecni – Patrycja Juszczyk 

Radca Prawny Tomasz Wójkowski 

Ustalenia i rozstrzygnięcia: 

Przewodniczący  Jarosław  Deleska –  przywitał  wszystkich  na  posiedzeniu  komisji,   przedstawił

tematykę złożonej petycji. Przewodniczący poprosił pana mecenasa o wyjaśnianie, czy petycje spełnia

wymogi formalne, czy petycja została skierowana do właściwego adresata. 

Mecenas  Tomasz Wójkowski -  przedłożona petycja spełnia wymogi , jeśli chodzi o drugie pytanie to

nie bo rada ma kompetencje w zakresie polityki zdrowotnej gminy, natomiast uważam, że nie w tym

zakresie.  Utworzenie  gabinetu  nie  jest  realizacją  jakiegokolwiek programu zdrowotnego tylko swego

rodzaju usługą, którą musiałaby nabyć dla swoich mieszkańców. Moim zdaniem jest to kompetencja

burmistrza. Rada może podjąć uchwałę w celu jakiegoś wsparcia wyrażenia opinii , nie ma kompetencji,

żeby podejmować wiążące i stanowcze  działania w tej sprawie.  

Przewodniczący Jarosław Deleska – jeśli chodzi o właściwości i rozpatrzenia pod kątem sprawowania

funkcji  nadzorczej  na  terenie  powiatu  usług  medycznych  jak  to  wygląda?  Z  mojej  wiedzy  jest  to

starostwo powiatowe – tak? 

Mecenas  Tomasz  Wójkowski –  tak,  natomiast  według  ustawy  o  świadczeniach  z  ubezpieczenia

zdrowotnego  jednostki  samorządu  terytorialnego  wszystkich  szczebli  mogą  podejmować  uchwały  o

programach  zdrowotnych   nie  widziałbym  przeszkód,  żeby  miasto  czeladź  zawarła  z  podmiotem

świadczącym tego typu usługi  zdrowotne umowę na świadczenie  tego  rodzaju  usługi.  Natomiast  to

musiałby zrobić burmistrz, a nie rada gminy. 

Andrzej  Mentel  –  uważam,  że  jest  to  zadanie  powiatu  i  tym  nie  powinna  zajmować  się  gmina  .
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Powinniśmy  tą  petycję  skierować  do  powiatu  to  oni  wiedzą,  czy  będą  mieć  środki,  czy  zostanie

podpisany kontrakt z NFZ . 

Mecenas Tomasz Wójkowski – stowarzyszenie pismo o tej treści skierowało do kilku gmin ościennych

również to szeroka inicjatywa. 

Monika  Pawlik  –  w  odpowiedzi,  którą  otrzymaliśmy  z  Powiatowego  Zespołu  Zakładów  Opieki

Zdrowotnej jest jasno napisane, bez możliwości poszerzenia usług o działalność całodobową

Przewodniczący  Jarosław  Deleska  –  stowarzyszenie  zaznaczyło,  że  ma  to  być  w  ramach

ubezpieczenia.  Wobec  tego  proponuję,  zaopiniować  uchwałę  o  przekazaniu  petycji  do  rozpatrzenia

przez radę  powiatu będzińskiego  zgodnie z właściwościami. 

Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku zawartego w petycji Stowarzyszenia Klucz – Stop

Społecznym Wykluczeniom,  wnoszącemu o  utworzenie  całodobowego gabinetu  ginekologicznego  w

Czeladzi. 

W § 1 przekazać petycję do rozpatrzenia Radzie Powiatu Będzińskiego zgodnie z właściwością. 

Głosowanie 

Za 3 

Przeciw – 0 

Wstrz. się – 0 

Przewodniczący Jarosław Deleska – po wyczerpaniu porządku obrad zamykam posiedzenie komisji

Przewodniczący Komisji  Skarg, Wniosków  

                             i Petycji

 

             Jarosław Deleska 

W załączeniu:

Lista Obecności 

Protokół napisano dnia  ………… 

Protokolant: Joanna Kwarciana

Protokół umieszczono w BIP ……………
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