Protokół Nr XI/2018
z przebiegu posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach Dziedzicach
w dniu 12 grudnia 2018 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy w Czechowicach Dziedzicach
1. Z-ca Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach
Andrzej KOBIELA przywitał członków Rady – / lista obecności stanowi zał nr 1/,
oraz zaproszonych gości a wśród nich:
Z-ca Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy – Macieja Kołoczka
/ lista obecności gości zał. nr 2/

2. Na podstawie listy obecności Z-ca Przewodniczącego GRS stwierdził prawomocność
posiedzenia. Na protokolanta została wybrana Michalina Li-u-fa a do Komisji
Uchwał i Wniosków Urszula GAZDA i Zbigniew SZEWCZYK

3. Z-ca Przewodniczącego GRS przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który
został przyjęty jednogłośnie, bez poprawek.

–/ zał nr 3 niniejszego protokołu/

4. W głosowaniu przyjęto jednogłośnie protokół poprzedniej sesji GRS.
5. Zastępca Przewodniczącego GRS Andrzej Kobiela odczytał odpowiedź NFZ
Oddziału Śląskiego, które Jego zdaniem, nie zawiera , konkretnej odpowiedzi w
sprawie poprawy ”chorej służby zdrowia”. / odpowiedź stanowi zał. nr 4 niniejszego
protokołu /

6. Członek Prezydium GRS Urszula Gazda zreferowała obowiązki samorządu
w zakresie służby zdrowia wynikające z art.7.ust.1 pkt.5 Ustawy o samorządzie
gminy.
Wyżej wymieniona Ustawa w art.7 nakłada na samorządy zadania poprzez
zapewnienie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia jak: profilaktyka, lecznictwo,
rehabilitacja jako zadania własne i zlecone.
W naszej gminie nie ma zadań realizowanych przez samorząd w zakresie opieki
zdrowotnej, gdyż działają tylko placówki niepubliczne.
Brak jest analizy zdrowotności mieszkańców naszej gminy oraz jakiejkolwiek
symulacji co trzeba zrobić w tym zakresie dla mieszkańców gminy CzechowiceDziedzice.
Ponadto brak jest w Czechowicach-Dziedzicach psychologa, psychiatry dla osób
senioralnych i nie diagnozuje się problemów psychiatrycznych u mieszkańców 60+.
6a.

Polityka społeczna wobec osób starszych do roku 2030 w świetle dokumentu
Stałego Komitetu Rady Ministrów z września 2018r oraz Programu Senior +
przedstawiła szczegółowo Jolanta Paszek z OPS, co zostało ujęte w załączniku nr 5
protokołu.
Ponadto złożona informacja zawiera opis złożonych wniosków o dofinansowanie
działań adresowanych do seniorów Gminy .

6 b. Program Senior+ ma zapewnić dofinansowanie do powstawania nowych placówek
„Dzienne Domy Senior+ ” oraz Kluby „Senior+” co wynika z potrzeb rodzin szukających

opieki dla osób starszych i dla samych seniorów szukających nie tylko opieki, ale i miejsca
przyjaznego Seniorowi.
6c. Zmiany w programie „Opieka 75+”.
Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób samotnych i starszych w wieku 75+.
Obecnie tj. w roku 2018 z tych usług w naszej gminie korzysta 53 osoby powyżej 75 roku
życia.
Usługi te na zlecenie OPS są realizowane przez Spółdzielnię Socjalną ”Czecho-Best”.
7. Podjęto Uchwałę GRS w sprawie zmian w Statucie i powołanie zespołu ds. zmian w
statucie tj. ustalenie przepisu pozwalającego pracować GRS w zmniejszonym składzie lub
przepisu na uzupełnienie.
8. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu dyżurów Prezydium GRS na
2019r, które zostały ustalone na pierwszy czwartek bieżącego miesiąca.
. Podjęto Uchwałę w sprawie terminów sesji na 2019r, które zostały ustalone na trzeci
czwartek ostatniego miesiąca kwartału.
W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący GRS może zmienić terminy posiedzeń
Prezydium GRS jak i Sesji GRS.
9. Informacja Z-cy Przewodniczącego o pracy w okresie między sesjami stanowi załącznik 6.
10. Dyskusja i wolne wnioski
Maciej Kołoczek- zastępca burmistrza
Polityka społeczna wobec osób starszych 2030 wyznacza konkretne obszary działań
i wskazuje podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za ich realizację co przyczyni
się do znacznej poprawy jakości życia osób starszych przy zachowaniu szeroko rozumianego
bezpieczeństwa i jak najdłuższej samodzielności, co szczegółowo zostało przedstawione
przez p. Joannę Paszek
Danuta Kopeć –Prezes NZOS Salus w Czechowicach-Dziedzicach:
Od lat są „martwe strategie” państwa dotyczące zwiększenia liczby lekarzy , pielęgniarek
czy też pozostałych specjalistów w zakresie ochrony zdrowia, gdyż ustala się i podaje
informacje o zwiększeniu liczby zarówno lekarzy jak i pielęgniarek oraz pozostałych
specjalistów umożliwiających zmniejszenie „kolejek”, lecz nadal brak jest środków na
kontrakty, a co za tym idzie brak jest specjalistów w każdym zakresie w ochronie zdrowia.
Andrzej Kobiela:
Należy przegłosować Wniosek o ponowne pisemne wystąpienie do Centrali NFZ w sprawie
specjalistów i bardzo długiego okresu oczekiwania do specjalistów. Taki wniosek został
przegłosowany. Realizację wykona Prezydium GRS

11.
Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków podjętych

w czasie posiedzenia.
1.Wniosek dot. wystąpienia do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie
rozwiązania problemu braku świadczenia usług lekarza specjalisty-okulisty i kardiologa w
ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jak i bardzo długiego oczekiwania do specjalistów.
2.Uchwała nr 11 w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu posiedzeń Prezydium i Sesji GRS
na 2019r z adnotacją iż przewodniczący GRS w wyjątkowych przypadkach może zmienić
przyjęte terminy posiedzeń .
3. Uchwała nr 12 w sprawie powołania zespołu ds. zmian w statucie GRS- Prezydium GRS
wystąpi z wnioskiem pisemnym do Miejskiej Rady i Burmistrza o powołanie takiego
zespołu.
12. Zamknięcie posiedzenia.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia oraz przy braku dalszych głosów w dyskusji
Z-ca Przewodniczącego Andrzej Kobiela podziękował uczestnikom za aktywny udział
posiedzeniu i ogłosił zamknięcie obrad oraz zaprosił do połamania się opłatkami, złożenia
życzeń świątecznych i śpiewania kolęd przy akompaniamencie na skrzypcach Radnej
Sekretarz Michaliny Li-u-fa

Sekretarz GRS
Michalina Li-u-fa

Z-ca Przewodniczącego GRS
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