
P r o t o k ó ł  Nr  33/13

z   posiedzenia  Komisji   Spraw   Społecznych   z  dnia  27  lutego   2013 r. 

Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w  sali   sesyjnej   Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 
w  godz. od 1300 do  godz.   16³0 . 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) członkowie komisji, zgodnie z  załączoną listą obecności;
2) zaproszeni goście:

-  Pani  Grażyna Kasperczak – Sekretarz  Gminy Trzcianka,
-  Pan Wacław Bala  Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  w Trzciance,
-  Pani  Hanna Zygmont - Dyrektor  Trzcianeckiego Domu Kultury,
-  Pani  Anna  Bielejewska  -Bugajewska-  Naczelnik   Wydziału  Promocji  Zdrowia 
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie,
-  Pan  Waldemar  Pawłowski-  Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Czarnkowsko- 
Trzcianeckiego,
-  Pan Edward  Henyk- Prezes Honorowego Punktu Krwiodawstwa.

 Ad1 ) Otwarcie posiedzenia. 
Posiedzenie otworzył i prowadził  Przewodniczący   Komisji Spraw Społecznych - 
radny E. Joachimiak, witając wszystkich członków komisji  ,  następnie   przedstawił 
porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2.  Strategia  Rozwoju  Ochrony  Zdrowia  powiatu   czarnkowsko-trzcianeckiego, 
aktualne działania w zakresie ochrony zdrowia:
- funkcjonowanie szpitala,
- programy profilaktyczne,
- ochrona zdrowia psychicznego,
- krwiodawstwo,
- przeciwdziałanie uzależnieniom,
- apteki. 
3.  Opiniowanie przedłożonych materiałów, projektów uchwał. 
4.  Sprawy wniesione do komisji:
-   pismo  z  dnia  18.02.2013  r.  Nr  MGOPS.8280.66.2013  kierownika  Miejsko 
Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Trzciance-  pani  Ewy  Januszkiewicz 
-Goroszkin – informacja z  realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Trzcianka”  za lata 2008-2011 (do i półrocza włącznie).
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5.  Wnioski komisji.
6.  Zatwierdzenie  protokołu  nr 32/13 z dnia 24.01.2012 r.
7.  Zamknięcie posiedzenia.
Porządek posiedzenia został  przyjęty przez aklamacje.

Ad  2)  Strategia  Rozwoju  Ochrony  Zdrowia  powiatu   czarnkowsko-
trzcianeckiego, aktualne działania w zakresie ochrony zdrowia:  funkcjonowanie 
szpitala,  programy  profilaktyczne,  ochrona  zdrowia  psychicznego, 
krwiodawstwo, przeciwdziałanie uzależnieniom i  apteki. 

Przewodniczący komisji E. Joachimiak  poprosił  pana W. Balę -dyrektora szpitala 
o  krótkie  przedstawienie  sprawy dot. funkcjonowania szpitala w Trzciance.

Pan W. Bala dodał, szpital im. Jana Pawła II w Trzciance  jest organem, który spełnia 
swoje  zadania  na  terenie  gminy  Trzcianka.   Szpital  obsługuje  około  50  tys 
mieszkańców.  Funkcjonuje  na  4  podstawowych  oddziałach:  internistyczno-
kardiologicznym,  chirurgicznym,  dziecięcym,  położniczo-ginekologicznym. 
Dodatkowym oddziałem jest oddział rehabilitacji, który spełnia swoje wymogi  na 
potrzeby naszego rejonu i  nie tylko.  Oddział ten cieszy się dużym powodzeniem, 
przyjeżdżają na ten oddział też  pacjenci   z sąsiednich powiatów, niekiedy czekają na 
wolne miejsce od  3 do 6 miesięcy.  Oddział rehabilitacji, jest oddziałem, który został 
wybudowany w 1939 r.  (  konstrukcja  drewniana).  Oprócz  tych oddziałów mamy 
pododdziały  jak:  diagnostyczne,  rehabilitacji,  laboratorium  centralne.  Poważnym 
problemem  jest  to,  że  nasi  lekarze  nie  zlecają  badań  laboratoryjnych  naszemu 
laboratorium lecz  korzystają  z  innych laboratoriów.  Drugą  sprawą jest  pracownia 
endoskopii, która nie może prowadzić badań ponieważ szpital nie uzyskał kontraktów 
z  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  dla  pacjentów  nielaboratoryjnych,  czyli 
nieleżących w szpitalu.  Takie kontrakty  uzyskały szpitale w Wyrzysku i Pile i tam 
nasi mieszkańcy muszą jechać i zapisywać się w kolejkę na badania kolonoskopii 
i  gastroskopii i  nie ma nadziei  aby taki kontrakt uzyskać. W szpitalu funkcjonuje 
także oddział Ratownictwa Medycznego. Jeśli chodzi o  Ratownictwo Medyczne to 
działania  wojewody są takie aby  wprowadzić podmiot prywatny do  Ratownictwa 
Medycznego. Na razie  Ratownictwo Medyczne w Trzciance ma podpisaną  umowę 
do końca czerwca 2013 r. i nie wiadomo, co będzie po 30 czerwca, czy dostaniemy 
umowę na dalszą działalność. Ma być ogłoszony konkurs na ratownictwo medyczne. 
Obecnie na rynku jest bardzo dużo firm prywatnych i oni mogą wygrać  konkurs. 
Szpital  na  dzień  dzisiejszy  bilansuje  się  finansowo  ma   zachowaną   płynność 
finansową.

Pan  W.  Pawłowski  zapytał,  czy  to  prawda,  że  firma  która  obsługuje  obecnie 
Ratownictwo Medyczne wycofuje się z dalszej działalności?

Pan W. Bala wyjaśnił, na dzień dzisiejszy ratownictwo  jest kontraktem  szpitalnym 
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i nie ma tu żadnej   zewnętrznej firmy, która by  świadczyła usługi.  Obecnie jest 
firma,  która  zatrudnia    ratowników   z  Ratownictwa  Medycznego  i   są  pewne 
problemy z Zarządem Powiatu, który zarzuca co do zasadności tej firmy. Dlatego ta 
firma zmienia  swój  profil  i  nie  będzie  własnością  żony  dyrektora  Szmajdy  lecz 
będzie  to  inna  firma  i  będzie  konkurs  na  świadczenie   ratownictwa  medycznego 
i transportu sanitarnego. Jeszcze za czasów pana Parchimowicza aby uniknąć dużych 
kosztów dla szpitala  utworzono  Niepubliczny  Zakład Opieki  Zdrowotnej, który 
własnością jest osoby prywatnej. Rada powiatu  i zarząd chcą wydać nową uchwałę 
w sprawie użyczenia  środków nieruchomości – środków ruchomych, gdzie jest ujęte 
powinowactwo, pokrewieństwo  itd.  i  takie firmy  nie mogą  brać udziału nawet 
w przetargach i  świadczyć usługi na rzecz szpitala. Obecnie firma  przekształca się 
i  weźmie  udział  w  nowym  konkursie  na  świadczenie  usług  ratowniczych 
i transportowych.

Przewodniczący komisji E. Joachimiak dodał, jeśli mówimy o ewentualnie nowym 
terminie  wyłaniania podmiotów  obsługujących Ratownictwo Medyczne  pytanie jest 
takie, czy zdaniem  pana dyrektora było by potrzebne, wskazane aby z inicjatywy 
naszej  komisji,   Rada   Miejska Trzcianki przygotowała  w tej sprawie stosowne 
stanowisko  aby  poprzeć  obecnie  funkcjonujące  Ratownictwo  Medyczne,  czy  to 
miałoby sens, czy nie?

Pan W. Bala dodał, w   sprawie Ratownictwa Medycznego  takie stanowisko już nie 
ma sensu ponieważ w tej sprawie podjęto uchwałę  i decyzja   Wojewody jest taka, że 
będzie 5  dużych regionów Ratownictwa Medycznego  na bazie byłego województwa 
pilskiego,leszczyńskiego, konińskiego, kaliskiego i miasto Poznań. Cała centralizacja 
ma być zorganizowana w Poznaniu i  jest  już za późno aby walczyć o Trzciankę. 
Będzie  centralna  dyspozytornia  w  Poznaniu,  która  będzie  kierowała  ruchem 
oddziałów Ratownictwa Medycznego  w całym województwie.  W poszczególnych 
byłych województwach  będą dyspozytornie typowo medyczne, gdzie będzie siedział 
dyspozytor  i  przyjmował zgłoszenia ale główna dyspozytornia będzie   w Poznaniu 
jako centrala. Będzie ogłoszony  konkurs  na pięć regionów. Szpital  w Trzciance nie 
może startować w konkursie ponieważ musiałby mieć 17 karetek jedynie może być 
podwykonawcą.

Radny Wł. Ignasiński  zwrócił się do pana W. Bali, wobec takiej sytuacji czy jest to 
dobre dla  pacjenta, że musi jechać aż do Wyrzyska aby zrobić badanie kolonoskopii, 
czy nie?

Pan  W.  Bala  wyjaśnił,  że  nie  jest  to  dobre  dla  pacjenta   aby  w   Trzciance 
i Czarnkowie  nie było umowy na endoskopię. Dodał, myślę że podjęto taką decyzję 
z  uwagi  na  brak   pieniędzy  na  ten  cel.  Sytuacja  jest  też  niedobra  jeśli  chodzi 
o specjalistów w Krzyżu. Żaden specjalista nie chce pracować trzy razy w tygodniu 
ponieważ nie  wystarczy mu czasu na to ale jest  taki wymóg Funduszu.  Obecnie 
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w Krzyżu jest  tylko jednia poradnia specjalistyczna.  Jeśli  chodzi  o  Trzciankę  to 
utrzymano  poradnie  specjalistyczne  takie  jakie  były,  brak  tylko  kontraktu  na 
endoskopię.

Radny Wł. Ignasiński dodał, nie pytamy  ludzi, nie pytamy pacjentów o opinie i tak 
jest  w  całej  Polsce.  Gdyby  rzeczywiście  ten  opór  społeczny  był   zdecydowanie 
większy, to może nie musielibyśmy się godzić na wszystko. Może by trzeba takie 
działania  społeczne  podjąć,  które   od  razu  nie  przyniosłyby  rezultatów  ale 
pozwoliłyby  myśleć  naszym  parlamentarzystom,  inaczej  spojrzeć  na  te  sprawy. 
Dodał,  ostatnio  jest  bardzo  dużo  parlamentarzystów  na  terenie  Trzcianki  i  może 
przydałoby się tę sprawę przedstawić i rozmawiać na ten temat. Podobnie jak kiedyś 
likwidowano punkt krwiodawstwa w Trzciance po to aby było taniej aby ta krew 
była,  a  teraz  przyjeżdżają  autobusy,  tanio  oddajemy  krew  i  krwi  nie  mamy. 
Zlikwidowanie  punktu  w  Trzciance   nie  było  dobrym  rozwiązaniem   z  punktu 
widzenia rachunku ekonomicznego. Powinniśmy bardziej  sprzeciwiać  się i działać 
częściej ze strony Rady Miejskiej i innych grup społecznych. 

Pan W. Bala przyznał rację, jeśli chodzi o  punkt krwiodawstwa, to był błąd centrali 
ponieważ wszystko odbywa się  w Poznaniu  nawet  są  ograniczenia  co do punktu 
w Czarnkowie i prawdopodobnie punkt w Czarnkowie ma być zlikwidowany. Krew 
jest  coraz  droższa  i  musimy  płacić  coraz  więcej   a  przedtem  jak  był   punkt 
krwiodawstwa w Trzciance, to tę krew mieliśmy na bieżąco i nadwyżkę oddawaliśmy 
do centrali.

Przewodniczący  komisji   E.  Joachimiak  poprosił  panią  Annę   Bielejewską 
-Bugajewską  o  przedstawienie   zagadnień   dot.  programów  profilaktycznych 
i  sprawy  ochrony   zdrowia  psychicznego  na  terenie  powiatu  czarnkowsko-
trzcianeckiego.

Pani A. Bielejewska -Bugajewska, poinformowała, że przedstawi zadania  powiatu 
jako  podmiotu  tworzącego   dla  ZOZ-u  program   promocji  zdrowia  w  powiecie 
czarnkowsko-trzcianeckim, harmonogram aptek ogólnodostępnych oraz   Narodowy 
Program  Ochrony Zdrowia Psychicznego,  który dotyczy wszystkich samorządów 
zarówno powiatów jak i gmin.
Kontynuując  temat    przedstawiła  zadania powiatu.  Stwierdziła,że zadania powiatu 
wynikają   z ustawy z dnia 15.04.2011 r.   o działalności  leczniczej.  Dalej  dodała, 
ustawa ta reguluje w całości kompetencje nadzorcze  i kontrolne powiatu, czyli tak 
naprawdę  podmiotu  tworzącego  Sp.  ZOZ-u.  W ramach   współpracy  powiatu  ze 
szpitalami  wiążą  się  następujące  działania:  Rada  powiatu  przygotowuje  statut  w 
stosownej  uchwale,  odwołuje  i  powołuje  pierwsze  posiedzenie  Rady  Społecznej 
ZOZ. Rada Społeczna jest odpowiedzialna za  przyjmowanie  wniosków i opinii  w 
sprawach zbycia  aktywów  trwałych  oraz zakupu i przyjęcia darowizn,  aparatury i 
sprzętu  medycznego,  związanych  z   wszelkiego  rodzajami  przekształceniami, 
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likwidacjami,  przyznawaniem  nagród  dla  kierownictwa  oraz  rozwiązywaniem 
stosunku pracy   z kierownikami. 

 Przewodniczący komisji E. Joachimiak dodał,  z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
zostało ustalone, że o pracy  Rady Społecznej Powiatu  członek delegowany    przez 
Radę Miejską,  składa   sprawozdanie  na piśmie  po każdym spotkaniu i wszyscy 
radni wiedzą co tam się dzieje. 

Pani  A.  Bielejewska -Bugajewska  kontynuowała dalej,  kolejnym zadaniem Rady 
Społecznej Powiatu jest ogłaszanie konkursu  na stanowiska kierownicze, określenie 
zbycia  aktywów  trwałych  ZOZ-u,  oddanie  w  najem  lub  w  dzierżawę,  nadzór 
i  kontrola-  opiniuje  wynik  finansowy.  Przedstawia  na  radzie  powiatu   kwartalne 
sprawozdania  o   kosztach,  przychodach  i  wynikach  finansowych  w  tych 
inwestycyjnych   do   zatwierdzenia   rocznego  sprawozdania  finansowego  oraz 
wyboru  podmiotu  badającego   roczne  sprawozdanie. Kolejnym  zadaniem 
realizowanym  przez  powiat  jest  corocznie  przeprowadzany  program  w  dwóch 
kategoriach:   promocji  zdrowia i  przeciwdziałania uzależnieniom. W ramach tych 
programów realizowane są różnego rodzaju inicjatywy, takie jak: Powiatowy Turniej 
Pierwszej  Pomocy  Przedmedycznej.  W  ramach  tych   działań  kierowane  są  do 
placówek wszystkich szkół na terenie powiatu. Zachęcamy przez promocje zdrowia 
i profilaktykę młode osoby ponieważ budżet  na te działania nie jest  wygórowany 
i czasami minimalizowany, obecnie na rok 2013 r.  wynosi 37 tys zł. W ramach tych 
środków przeprowadza się różnego rodzaju inicjatywy, które mają na celu promocję 
zdrowia w  naszym powiecie  i w  ramach tych działań przeprowadzono:
1) Turniej  Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w szkołach jak: LO,ZSP,ZST.
2) Działalność Szkolnych Kółek Honorowych Dawców Krwi  (w szkołach uzyskano 
następujące ilości  krwi: ZST- 7 l krwi, LO- 9 l krwi, ZSP- 2,7 l krwi),
3) W Młodzieżowym Ośrodki Socjoterapii w Białej zostaną zorganizowane w marcu 
warsztaty  zdrowego żywienia dla wychowanek, oraz  w maju – dzień bez papierosa.
4)  W  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Trzciance  zostanie  zorganizowany 
w 2013 r. turniej tenisa stołowego połączony z profilaktyką zdrowego odżywiania 
-kwiecień.
W minionym roku przeprowadzono ponadto   konkursy: Powiatowy konkurs wiedzy 
o  uzależnieniach,  Przyjęcia  w punktach konsultacyjno- informacyjnych, Tydzień 
działań przeciw uzależnieniom,  Turniej  sportowy o puchar   starosty czarnkowsko-
trzcianeckiego, Olimpiada  wiedzy o HIV/AIDS.
W  ramach  tego  programu  dokonywane  jest   wsparcie  o  pomoc  dydaktyczno- 
naukową.  Zakupiono  następujące  pomoce,  jak:  manekin  +  defibrylator  do  nauki 
resuscytacji, manekin  niemowlęcy-Baby, manekin starszego dziecka  Litte Junior, 
zestaw inicjujący  ran, model do nauki samokontroli piersi.

     
Harmonogram  prac aptek ogólnodostępnych ustalony jest na podstawie  art. 94 ust 1-
2  z dnia 6.09.2001 r.  prawo farmaceutyczne. Ten artykuł wyraźnie mówi  o składzie 
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i   godzinie  pracy  aptek  ogólnodostępnych,  również  w porze  nocnej,  w  niedziele 
i święta. Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych sporządza się po zaciągnięciu opinii 
poszczególnych  wójtów,  prezydentów,  burmistrzów  gminy  z  terenu  powiatu 
i  samorządu  aptekarskiego.  Na  terenie  gminy  Trzcianka  znajduje  się   6   aptek 
w tym  1 punkt  apteczny a na terenie powiatu znajdują się  23 apteki ogólnodostępne 
w tym 4 punkty apteczne.
Ostatnio  powstał   konflikt  wśród  aptekarzy  czarnkowskich   w  związku 
z  wprowadzeniem obowiązku  dyżurów nocnych.  W  minionym okresie   wpłynął 
wniosek   z  trzcianeckich  aptek  ale   ta  sprawa  jeszcze  nie  została  poruszona,  na 
najbliższe obrady Rady Powiatu  i  ta kwestia zostanie  również wywołana.

Pani G. Kasperczak dodała,  rozumiem, że apteki złożyły protest w sprawie pracy 
nocnej.

Pani  A.  Bielejewska  -Bugajewska wyjaśniła,  każda  apteka  miałaby  co  6  dni  taki 
dyżur nocny a to wynika z przepisów i ustaw   których są zobligowani przestrzegać. 
Jest to dla dobra naszego  ogólnego, że dyżur będzie pełnić  w okresie nocnym  choć 
jedna apteka.

Radny  Wł.  Ignasiński  dodał,  a  gdyby  powstała  sytuacja,  że  wszystkie  apteki 
powiedziałyby nie!

Pani A. Bielejewska -Bugajewska wyjaśniła, wtedy  jest to już  kwestia prokuratora 
ponieważ my jesteśmy zobligowani do przestrzegania przepisów. Gdyby ktoś miał 
jakieś roszczenia to tylko na takiej drodze może dochodzić  swoich  racji, zaniechania 
tych  przepisów.  Zatwierdzony  harmonogram  aptek-  samorząd  aptekarski  jest 
zobligowany do jego przestrzegania.

Pan W. Pawłowski dodał, problem cały czas jest  i znaczna część aptekarzy zwróciła 
się  z prośbą aby zrezygnować  z dyżurów nocnych ponieważ dla nich nie jest to 
żaden    interes. Uczestnicząc w  obecnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych 
chciałaby  wiedzieć jakie  jest  stanowisko Komisji  w tej  sprawie.  Dalej  dodał,  że 
rozumie   ich  sytuację   ale  chciałby   mieć  na  uwadze   dobro  wyższe  –  zdrowie 
pacjentów.

Radny W. Perski dodał, jeśli ustawodawca nakłada na apteki obowiązek  nocnych 
dyżurów, to jakim prawem   aptekarze nie zgadzają się  z tym, zwracając się  do 
powiatu,  kiedy  muszą przestrzegać wymogi ustawy.

Radny Wł. Ignasiński dodał, pierwszym argumentem jest  aby te apteki  miały dyżury 
nocne, czyli   argument  zdrowia pacjenta,  a drugi   to argument ustawowy. Dodał, że 
jest po stronie aptekarzy, a  argument finansowy  rozumie ale należy brać pod uwagę 
potrzeby wyższe- dobro pacjenta.
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Przewodniczący  komisji E. Joachimiak uzupełnił, środowisko aptekarskie  powinno 
mieć  świadomość,  że  jest  to  służba   dla  ludności,  jednocześnie   powinni  mieć 
świadomość, co mówi ustawodawstwo na ten temat.

Pani G. Kasperczak dodała,  był  taki okres, że  dyżury aptek ustalała Rada Gminy 
i nie było 6 aptek lecz były tylko 2 apteki i nie miały  co 6 tygodni dyżur  tylko 
częściej i nie było tych problemów.

Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej Trzcianki  stoi na stanowisku, iż czas  
otwarcia  aptek  winien  być regulowany   zgodnie  z ustawą.

Pani A. Bielejewska -Bugajewska   dalej  kontynuowała  swoją wypowiedź.
Jeśli  chodzi  o   ochronę  zdrowia  psychicznego,  to  jest  prowadzona  na  podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z 28.12.2011 r.  w sprawie Narodowego  Programu 
Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  i  od  tego  czasu  zostaliśmy  zobligowani  do 
wykonywania pewnych działań.   Program określa  strategię działań mających na celu 
ograniczenie  występowania zachorowań  dla  zdrowia psychicznego oraz poprawę 
jakości życia  z zaburzeniami psychicznymi i  ich bliskich.  Zapewnić ma również 
dostępność  do  wszelakich  świadczeń  w  ramach  opieki  zdrowotnej.  Realizacja 
programu wstępna została założona na  okres od 2011 do 2015 r. Cele tego programu 
są  rozbudowane  w poszczególnych kategoriach  dla  poszczególnych  samorządów 
i jednostek. Główne cele  to:
-  promocje zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym;
- zapewnienie  osobom z zaburzeniami psychicznymi, wielostronnej  i powszechnej 
dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy  niezbędnej do życia 
w środowisku  rodzimym i społecznym.
Podmioty realizujące   program:  ministrowie właściwi,  Narodowy Fundusz Zdrowia 
oraz samorządy ( województwo, gminy i powiaty)  a także organizacje społeczne, 
stowarzyszenia, grupy  i kościoły.  W zakresie promocji  i profilaktyki, które dotyczy 
województw, powiatów i gmin- stopień zaangażowania w poszczególnych zadaniach: 
upowszechnianie  wiedzy,  kształtowanie  zachowań  i  rozwijanie  umiejętności, 
zapobieganie zaburzeń psychicznych, integracja społeczna, organizowanie systemu 
poradnictwa w stanach kryzysu psychicznego.
Dalej dodała, że są organizowane  projekty przez marszałka województwa. Marszałek 
wyszedł  z  propozycją  podpisania  wspólnego  projektu  „Partnerstwo  dla   zdrowia 
psychicznego”,   w którym określono cele dla całego województwa  wynikające z 
tegoż  programu   przewidzianego   przez  to  rozporządzenie.  W zakresie  realizacji 
projektu  przez samorząd  województwa wielkopolskiego  podpisano w tym  celu 
deklarację   o wspólnej współpracy w tej sprawie 5.10.2012 r. Ta deklaracja miała na 
celu wyodrębnić  w budżecie  2013 r. Marszałka środki  finansowe   na te cele i te 
środki  zostały  wyodrębnione,  jest  to  kwota  w  wysokości  100  tys  zł  na  całe 
województwo.  Są  to  pieniądze  dla  powiatów  i  gmin  na  działania  wojewódzkie 
w  ramach    działań  województwa.  Cele   tego  projektu   są    takie  same   jakie 
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przewiduje  Narodowy Program  Ochrony Zdrowia Psychicznego tj.  zapobieganie 
zaburzeniom  i  zapewnienie  odpowiedniej   pomocy  osobom  z  zaburzeniami. 
Wyznaczono na ten rok dwa główne cele do zrealizowania: uruchomienie projektów 
edukacyjnych ( będzie organizowany przez urząd wojewódzki panel informacyjny, 
który będzie miał  na celu  koordynacje tych wszystkich działań  informacyjnych, 
edukacyjnych  oraz  planują  przeprowadzenie  kampanii),  wyznaczenie  lokalizacji 
Centrum  środowiskowych  opieki społecznej ( wspólne ustalenie na płaszczyźnie 
regionalnym sieci centrum ). 
Zadania  do  realizacji  zgodnie  z  zamierzeniami   Marszałka  i  podpisanym 
porozumieniem to: 
1)  ustalenie  sieci  tych centrum oraz koordynacja  tych działań z  umiejscowieniem 
nowych oddziałów  psychiatrycznych  przy  obecnych  szpitalach,
2) upowszechnienie  informacji o  dostępnych formach pomocy i oparcia społecznego 
w stanach kryzysu psychicznego   oraz zwiększenie akceptacji społecznej i otwarcie 
rynku pracy  dla osób z takimi problemami ( ważna jest tu świadomość i akceptacja 
społeczeństwa).
Ze strony starostwa zostały przeprowadzone spotkania z  PCPR, MGOPS, Urzędem 
Pracy,  DPS i  poradniami  psychologicznymi,  ponieważ  te  wszystkie  ogniwa  będą 
odpowiedzialne za współpracę w tej dziadzinie. W 2011r. zostały przeprowadzone 
ankiety,  które   zobrazowawszy  potrzeby  jakie  istnieją.  Podjęto  uchwałę  zarządu 
w sprawie powołania lokalnego  zespołu koordynującego  Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego.  W  skład  tego  zespołu  wchodzą  przedstawiciele   PCPR,  gminy 
i  starostwa. Opracowano  Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego  dla 
powiatu, w ramach którego będziemy wspólnie ze wszystkimi jednostkami nakreślać 
działania   i  zadania   do realizacji,  był  to  grudzień  2012 r.-   Strategia   Zdrowia. 
Załącznikiem  tej  strategii  jest    Program   ochrony   zdrowia  psychicznego. 
W  ramach  tego  programu  do   gmin  zostaną  rozesłane  programy  z  propozycją 
współpracy ponieważ samorząd gminny i powiatowy  jest zobligowany do  realizacji 
tych   działań.  Po  przeprowadzeniu  ramowego  programu  i   przeanalizowaniu 
dokładnego  rozporządzenia Rady Ministrów i oczekiwań,   musimy spełnić :

  -  minimalne   wymagania   w zakresie  liczby   poradni   zdrowia psychicznego,  są 
w naszym powiecie spełnione;
- nie ma spełnionych  wymagań w zakresie placówek dla dorosłych z zaburzeniami 
psychicznymi;
-  odziały  dzienne  określone  przez  Narodowy  Program  Ochrony  Zdrowia 
Psychicznego  –  nie  są  spełnione.  Dla  spełnienia  tego  konieczne  jest  powołanie 
w  powiecie  najlepiej  oddziałów  dziennych  psychiatrycznych  dla  26  miejsc 
(te  wskaźniki  wynikają  z  dokładnych  wyliczeń  na  które  nakłada  na  nas 
ministerstwo );
- wymagania dla placówek uzależnionych od alkoholu ( nie są spełnione wymagania 
w pełni). 
Narodowy  Program   Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  i   program  województwa 
wielkopolskiego  zakłada  również  uruchomienie  w  placówkach  podległych 
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samorządowi   powiatu,  poradnictwa  ambulatoryjnego,  poradnictwa  dla  dzieci, 
poradnictwa  dla  dorosłych,  oddziałów   dziennych   dla  dorosłych,  oddziałów 
dziennych   dla  dzieci  i  młodzieży,  zespołów  środowiskowych,  oddziałów 
psychiatrycznych w szpitalach ogólnych  oraz Centrum Zdrowia Psychicznego. Dalej 
dodała,  w powiecie nie ma możliwości aby takie Centrum Zdrowia  Psychicznego 
wybudować.  Takie   centrum  powstanie  jedynie  w  Pile,  które  swoim  działaniem 
obejmie powiat czarnkowsko-trzcianecki.
Na  obecnym  etapie  konieczna  jest  współpraca  służb  starostwa  powiatowego 
z wojewódzkim  zespołem koordynacyjnym.  Przy realizacji tego programu pojawiają 
się pewne przeszkody w   Wielkopolsce :
- niewielka liczba psychiatrów,
- drastycznie niska liczba psychiatrów  dla dzieci i młodzieży,
- brak   kontraktów.
W zakresie ochrony zdrowia psychicznego wydatki na ten cel będą ponoszone przez 
wiele  podmiotów  zarówno  z  budżetu  centralnego  jak  i  z  budżetu  jednostek 
samorządów. Stan zdrowia psychicznego  mieszkańców naszego państwa stale się 
pogarsza.

Radny Wł. Ignasiński zapytał, jest to  nowe zadanie dla samorządów, czy w  ślad za 
tym  są  jakieś  pieniądze,  które  otrzymuje  powiat  poza  tymi  100  tys  zł  dla 
województwa wielkopolskiego.  Dodał,  czemu ma służyć Centrum  środowiskowe 
opieki społecznej poza realizacją  obowiązkowych   zadań ustawy, a w  szpitalach 
likwidujemy miejsca jak  i  w innych ośrodkach a będziemy budować centra, czy nas 
na to stać. Smutne jest to, że strategia państwa przewiduje  stałe pogarszanie zdrowia 
psychicznego obywateli -gratuluje dla państwa takiego przewidywania. Jest to bardzo 
smutne ?

Pani  A.  Bielejewska  -Bugajewska  dodała,   jest  to  kolejne  zadanie  do  realizacji. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów, które mówi o Narodowym Programie Ochrony 
Zdrowia  Psychicznego  są  wspomniane  nakłady  na  realizacje   poszczególnych 
programów  ochrony  zdrowia psychicznego. W 2013 r.  dla jednostek samorządu 
terytorialnego zalecono  ponad 78 mln zł ale nie ma to w realnych budżetach. 
Jeśli  chodzi  o  powiat,  to  został  przygotowany  ramowy  program,  który  zostanie 
skonsultowany  z  gminami,   jakie  działania  z  tego zakresu  będziemy mogli  robić 
wspólnie.  Gmina i powiat, będzie musiała jakieś środki na ten cel wygospodarować.

   Jeśli chodzi o problem zdrowia psychicznego, to problem ten z roku na rok narasta 
konkretnych  jednostek  chorobowych.  Rząd  stwierdził,  że  nie  może  być  bezradny 
w tym zakresie i w związku z powyższym powziął działania, że zrobi taki Narodowy 
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ponieważ mamy coraz więcej jednostek 
chorobowych jak: stany depresji, stany lękowe, zaburzenia psychiczne,  uzależnienia, 
frustracje  itd.  To powoduje różnego rodzaju schorzenia gdzie na etapie powiatów 
i  gmin  powinno  to  być  zauważone  ponieważ   hospitalizacja  już  jest  ostatnim 
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ogniwem. Chodzi tu o to  aby działalność społeczna była tak szeroko rozbudowana, 
że   kwestia  hospitalizacji   była  jak  najmniejsza-  ostateczna.  Regionalny  program 
zakłada  dwie opcje:   jedna sieć zdrowia psychicznego będzie obejmowała od  50- 
200 tys mieszkańców na obszarze zamieszkującym minimum 50 tys  osób  lub druga 
opcja  max 200 tys  mieszkańców i  łączna   ilość  centrum  w Wielkopolsce byłaby 
około 17. W naszych środowiskach musimy powoływać zespół ambulatoryjny, zespół 
środowiskowy,  zespół  dzienny  i  zespół  szpitalny.  W ramach  działań   programu 
powiatowego,  trzeba będzie wpisać działania gminy i skoordynować te działania.

Pan W. Pawłowski dodał, rozumiem jeśli chodzi o  uświadamianie  mieszkańców, 
propagandę   to  rozumiem,  może  to   do  samorządów należeć  ale  nie   tworzenie 
centrum,  to   powinno    być  organizowane  odgórnie   przez  ministerstwo,  rząd. 
Powinny być na ten cel przeznaczone pieniądze  i odpowiednio  przygotowane osoby 
i w takim przypadku  to spełniło by swoją rolę. Likwidujmy te wszystkie powody 
i przyczyny  przez które ludzie  popadają w chorobę  psychiczną.  

Radny Wł. Ignasiński dodał,  w całej Polsce likwiduje się  małe szkoły,  powołuje 
duże molochy   a  później się zastanawiamy-  dlaczego się pogarsza stan psychiczny 
młodzieży.

Przewodniczący komisji E. Joachimiak dodał, jeśli mówimy o ochronie zdrowia,  to 
jednym z ważnych elementów jest krwiodawstwo.   Działania  dot. krwiodawstwa  na 
terenie Trzcianki są bardzo duże – przykładem w tej kwestii i największe zasługi ma 
pan E. Henyk.  Należy zaznaczyć, że pana Henyk osobiście  krew oddawał dając 
przykład  mieszkańcom z czasem stał się takim działaczem, że nie przestraszyły go 
żadne  utrudnienia  na przestrzeni lat. Mówiąc o różnych formach pozyskiwania krwi 
jest  informacja  ze  strony  starostwa  o  szkołach,  a  z  drugiej  strony  pan  Henyk 
organizuje busy  do  zbiórki krwi, także  w tym zakresie są duże działania  pani 
Hanny Zygmont dyrektora   TDK, która  planując zadanie kulturalne mogła dobrać 
tematykę  i mobilizuje  mieszkańców  co roku w  akcji  oddawania krwi  pod nazwą 
„Wampiriada”.

Pan E. Henyk poinformował, że otrzymał w tym zakresie największe odznaczenie 
jakie  można  otrzymać  tj.  krzyż  kawalerski.  Oddał   honorowo  42  litry  krwi. 
W Trzciance nie ma punktu krwiodawstwa, jest w Czarnkowie i  w Pile. Dlatego 
organizuje  ambulans, który przyjeżdża  co dwa miesiące. Ambulans   do pobierania 
krwi  jest  ustawiany   przy  LO w Trzciance.  Stwierdził,  że  w zeszłym roku  dużo 
młodzieży z LO, ZST, (Technikum   w Białej)  oddało  krwi. W zeszłym roku zgłosiło 
się  do oddania  187 osób, oddało 123 osoby (58 l krwi), nie ma danych ile krwi 
oddano w innych rejonach  przez mieszkańców gminy Trzcianka. Przy oddawaniu 
krwi można  przekazać dla innej osoby np. z rodziny tylko trzeba zaznaczyć. Panu 
radnemu W. Perskiemu na pytanie, czy ta krew oddawana pozostaje  w Trzciance, czy 
idzie do centrali- odpowiedział, że  krew  idzie do Poznania. Dodał,  osoba która  po 
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raz pierwszy oddaje krew ma wszystkie  szczegółowo  robione  badania- za darmo.

Radny  Wł.  Ignasiński  dodał,  przez   źle  funkcjonujący   system   tracimy  wielu 
honorowych   krwiodawców  ponieważ  szukamy  oszczędności.  Stwierdził,  że 
ambulans, który jest  podstawiony  w określony dzień nie daje w pełni możliwości 
oddania tej krwi przez mieszkańców niż jakby był punkt krwiodawstwa. 

Radny J.  Kłundukowski  dodał,  wcześniej  w dowodach osobistych mieliśmy wpis 
o grupie krwi a teraz tego już się nie praktykuje, czy można mieć zaświadczenie 
z informacją o grupie krwi, które w razie wypadku będzie informacją  dla lekarza.

Pani A. Bielejewska -Bugajewska dodała, że  obecnie podczas każdego zabiegu jest 
na  nowo  określana   grupa  krwi.  Dalej  podsumowując  stwierdziła,  że   ze  strony 
Trzcianki  jest bardzo duże zaangażowanie w działania z zakresu ochrony zdrowia, 
udaje się  wspólnie zorganizować inicjatywy społeczne, turnieje  i ten udział gminy 
Trzcianki  jest  bardzo  aktywny.  Następnie  podziękowała  za  zaproszenie   na 
posiedzenie komisji.

Pani  H.  Zygmont  wyjaśniła,  „Wampiriada”   to  wakacyjny  przegląd  horrorów 
i impreza która jest organizowana w tym roku po raz  dziesiąty.  Podziękowała za 
zaangażowanie starostwa i pani z promocji zdrowia od której uzyskuje się  wsparcie 
finansowe. Dalej dodała, tegoroczna  „Wampiriada”  będzie miała  kształt jak w roku 
poprzednim.  Dzięki   wsparciu  starostwa  i  osób  które  zadeklarowały  pomoc  taka 
forma  jest  utrzymywana  od wielu lat.  „Wampiriada” to projekcje filmowe, horrory 
na  plaży,  to   dobra  zabawa,  to  prelekcje  związane  z  dobrym kinem  ale  przede 
wszystkim jest  to  impreza  na której  uczestnicy  starają  się  być bardzo pożyteczni 
i   najważniejszym jej  elementem jest  zbiórka  krwi.   Przy  współpracy  z  centrum 
lecznictwa i krwiodawstwa w Poznaniu taką zbiórkę organizuje się  zawsze w sobotę. 
Impreza trwa od piątku do niedzieli i Trzcianecki Dom Kultury zamienia się w punkt 
krwiodawstwa.  Głównymi   uczestnikami  zbiórki  krwi  są   uczestnicy   imprezy. 
Najwięcej zebrano krwi  w 2010 r. w ilości- 37 l, w 2011 r.- 32 l i w  2012 r.- 26 l, 
najmniej zebrano jak dotychczas - 16 l. Za akcję otrzymano wyróżnienie w Urzędzie 
Marszałkowskim.

Przewodniczący  komisji  E.  Joachimiak  podziękował  pani  Annie   Bielejewskiej 
-Bugajewskiej  za  rzeczowe  i  czytelne  przedstawienie  informacji   o  które  prosiła 
Komisja.

Radny  W.  Perski  zapytał,  czy  nie  można  by  coś  zrobić  w  zakresie  punktu 
krwiodawstwa w Trzciance,  przecież mamy do tego przystosowane laboratorium, 
czy można by w tym zakresie podjąć jakieś działania.

Pan  E.  Henyk  dodał  jak  był  likwidowany  punkt  krwiodawstwa  w  Trzciance,  to 
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dyrektorem był  pan Parchimowicz  i  pan  Bala,  wtedy  stwierdzono,  że  im się  nie 
opłaca utrzymywać tego punktu krwiodawstwa.

Przewodniczący  komisji  E.  Joachimiak  dodał,  nie  powinniśmy  na  ten  temat 
rozmawiać ponieważ nie ma teraz dyrektora szpitala, który by nam wyjaśnił dlaczego 
tak się stało a my nie jesteśmy kompetentni aby  to  wyjaśnić.

Radny W. Perski dodał, może można by zadziałać i wspólnie z panem dyrektorem 
szpitala i panem Michlewiczem aby  punkt krwiodawstwa w Trzciance  przywrócić.

Pani H. Zygmont dodała, jak prowadzona jest akcja „Wampiriada” to jest problem 
z  dowozem  krwi do  centrum krwiodawstwa ponieważ krew musi być dostarczona 
jak najszybciej do przetworzenia, brakuje ludzi do obsługi,  a  chętnych  do oddania 
krwi jest dużo. 

Przewodniczący  komisji  E.  Joachimiak  odczytał  treść  pisma  pana  Marcina 
Michlewicza  dot.  programu przeciwdziałania narkomanii w powiecie czarnkowsko-
trzcianeckim.  Wyjaśnił,  że  pan  Marcin  Michlewicz  nie  mógł  być  obecny  na 
posiedzeniu komisji. Treść pisma   w załączeniu. 
Następnie  Przewodniczący  komisji  podziękował  gościom  za  przybycie  na 
posiedzenie komisji.

Pan W. Pawłowski  dodał,  do wsi Biernatowo przyjeżdża Wiceminister Rolnictwa 
i będą  odznaczeni  rolnicy  za swą działalność i to jest fajne, a pytanie jest takie: czy 
związki  i organizacje rolnicze  opiniowały, kto występował  o odznaczenie  i czy 
organizacje rolnicze opiniowały te wnioski   i  jakie organizacje rolnicze opiniowały.

Ad 3)   Opiniowanie przedłożonych materiałów, projektów uchwał. 
Przewodniczący komisji  odczytał  treść  pisma z dnia   27 lutego 2013 r.  -materiał 
wyjściowy do dyskusji  wraz z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości 
i zasad  udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na 
terenie gminy Trzcianka. Następnie wyjaśnił, kiedyś odnosiliśmy się życzliwie  jako 
komisja do utworzenia  Spółdzielni Socjalnej oraz  na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
poprosiłem  o  sporządzenie  takiego  projektu  uchwały,  który  by  określał  zasady 
ewentualnego  dofinansowania kosztów dzieci, które przebywają w Klubie Malucha. 
Chodziło o sytuację  analogiczną jaka jest w przedszkolach ponieważ są przedszkola 
i są prywatne podmioty, które zajmują się dziećmi przedszkolnymi i tych podmiotów 
jest  3.  W   poprzedniej  uchwale  określono  zasady  i   kwoty,  które  te  prywatne 
podmioty  otrzymują od gminy i  te kwoty  znajdują się w budżecie. Natomiast jeśli 
chodzi o Klub Malucha to  ma status żłobkowy jeśli chodzi o wiek dzieci i nie ma 
takiej  uchwały  aby było określone jak gmina ma partycypować w tych kosztach. 
Dodał, powinna być analogia, jeśli dzieciom przedszkolnym dopłacamy, to dzieciom 
żłobkowym powinno się  też  stworzyć takie  możliwości  i  to  jest  prawdopodobnie 
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ten dokument, który   wpłynął do Komisji.

Radny W. Perski  dodał, że powinniśmy zastanowić się nad tym projektem uchwały.

Opinia : Komisja Spraw Społecznych informuje,  w związku z  faktem, że  wstępny  
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej  
dla podmiotów  prowadzących kluby  dziecięce na terenie  gminy  Trzcianka został  
dostarczony  w  dniu   posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych  (  27.02.2013  r.  ),  
komisja  postanowiła,  że   zapozna się  z   tym projektem  w czasie  do następnego  
posiedzenia komisji.

Radny Wł. Ignasiński zaznaczył, że na ww. projekcie  uchwały nie ma uzasadnienia, 
brak podpisów Burmistrza   i radcy prawnego. 

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że to jest dopiero  wyjściowy,wstępny projekt  do 
dyskusji.

Ad 4)   Sprawy wniesione do komisji:
-  pismo  z  dnia  18.02.2013  r.  Nr  MGOPS.8280.66.2013  kierownika  Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance- pani Ewy Januszkiewicz 
-Goroszkin  –  informacja  z   realizacji  „Gminnej  Strategii  Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Trzcianka”  za lata 2008-2011 (do i  półrocza 
włącznie).

Komisja Spraw Społecznych w dniu 27.02.2013r. zapoznała się  z ww. informacją  
MGOPS Trzcianka.

Ad 5) Wnioski komisji.

W dniu 1 marca 2013 r. w sali wiejskiej w Biernatowie odbędzie się  spotkanie  na 
którym  będą wręczane  odznaczenia  dla zasłużonych  rolników.  Komisja Spraw 
Społecznych składa zapytanie, kto  wnioskował i opiniował wnioski  o przyznanie 
tych odznaczeń?

Komisja Spraw Społecznych wnioskuje aby  do umowy na odśnieżanie i utrzymanie 
miasta   dopisać  drogę gminną   okalającą   bloki   osiedla  Leśnego  w Trzciance.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ad 6) Zatwierdzenie  protokołu  nr 32/13 z dnia 24.01.2012r.

Protokół  Nr 32/13 z dnia 24.01.2013 r.  został poddany głosowaniu: za- 4, przeciw- 
0, wstrzymało się  - 0.                                                                                  
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Ad 7) Zamknięcie posiedzenia.

W  związku  z  wyczerpaniem   porządku posiedzenia,  Przewodniczący   komisji 
podziękował  wszystkim  za  udział  i    zamknął  posiedzenie.

       

 Protokolant   Przewodniczący Komisji

                Danuta  Komarnicka                    Edward  Joachimiak 
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