
RADA IVHEJSKA
W MOSME

Protokół nr 34/14
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 21 stycznia 2014 r.,
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.00 Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej Aleksandra Miedziarek-Roal. W obradach udział wzięli
członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według
załączonych list obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Monika Zięba z Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Babkach
przedstawiła informacje na temat ilości pacjentów, którzy korzystają z opieki medycznej
w Niepublicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Babkach, wskazując przy
tym miejscowości, które są przez nich zamieszkiwane. Poinformowała też o terminie
ważności kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia, o sposobie
funkcjonowania tego zakładu opieki zdrowotnej, najważniejszych planowanych inwestycjach.
Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania,
czy Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Babkach dzierżawi zajmowane
przez siebie budynki, czy są one jego własnością; wskazania, czy osoby bardzo ciężko chore
i starsze muszą być przy wypisywaniu recept; wskazania, czy nastąpił wzrost lub spadek
ilości pacjentów Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Babkach;
wskazania, czy w Niepublicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Babkach jest
pediatra.
Piotr Lacki z Przychodni Zdrowia yIS-MEDICA Spółka Jawna przedstawił działalność
Przychodni Zdrowia yIS-MEDICA, informując przy tym o ilości lekarzy, w tym specjalistów
i pielęgniarek zatrudnionych w Przychodni Zdrowia yIS-MEDICA, ilości osób objętych
opieką medyczną tego zakładu opieki zdrowotnej, ilości pacjentów przyjętych w ciągu
2013 r., z podziałem na podstawową opiekę zdrowotną i specjalistów. Następnie udzielił
odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy aktualne są
ogłoszenia Przychodni Zdrowia VIS-MEDICA o badaniach profilaktycznych.
Natalia Rabiza z Przychodni Lekarskiej MEDICA przedstawiła działalność Przychodni
Lekarskiej MEDICA, informując przy tym o ilości pacjentów objętych opieką tej placówki
medycznej, ilości lekarzy pracujących w Przychodni Lekarskiej MEDICA i usługach
specjalistów przyjmujących pacjentów odpłatnie. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania,
które między innymi dotyczyły: wskazania, ilu lekarzy i jakie usługi świadczone są w ramach
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia; wskazania, czy w Przychodni Lekarskiej
MEDICA jest pediatra i kim są pozostali lekarze.
Ewa Andrusiak z Przychodni Lekarza Rodzinnego CONSENSUS przedstawiła działalność
Przychodni Lekarza Rodzinnego CONSENSUS, informując przy tym o ilości pacjentów
objętych opieką tej placówki medycznej, o ilości pielęgniarek, położnych i lekarzy
pracujących w Przychodni Lekarza Rodzinnego CONSENSUS, o średniej ilości
przyjmowanych pacjentów dziennie, tygodniowo i miesięcznie, o umowach
z podwykonawcami.
Właściciel MEDICOMPLEX Dariusz Zimowski przedstawił działalność firmy
MEDICOMPLEX, informując przy tym, że jest to grupa specjalistów prywatnych,
a od przełomu września pracuje też 4 lekarzy rodzinnych, o pielęgniarkach i położnych, które
świadczą swoje usługi jako firmy zewnętrzne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Następnie z Dariuszem Krupą z firmy MEDICOMPLEX udzielił odpowiedzi na pytania,
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które między innymi dotyczyły: wskazania, ilu MEDICOMPLEX ma zdeklarowanych
pacjentów, wskazania, czy lekarz rodzinny przyjmuje codziennie i w jakich godzinach, jakiej
specjalizacji są to lekarze, jaki sprzęt specjalistyczny posiada firma, czy MEDICOMPLEX
ma pediatrę i czy przyjmuje on pacjentów codziennie, wskazania, czy lekarze z firmy
MEDICOMPLEX są terenu gminy Mosina, czy spoza niej.
Małgorzata Jakubowicz-Kilian z Poradni Stomatologicznej MODENT s. c. przedstawiła
działalność Poradni Stomatologicznej MODENT s. c., informując przy tym o ilości
przyjętych pacjentów w roku 2013, ilości wykonanych usług i ilości pracujących lekarzy.
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
na temat dalszego postępowania dotychczasowych najemców budynku ośrodka zdrowia
w Mosinie w przypadku niekorzystnego dla nich stanowiska Wojewody Wielkopolskiego,
rozstrzygnięcia przetargu na najem tego budynku na okres 10 lat i warunków jego
przeprowadzenia, możliwości opracowania harmonogramu stopniowego przekazywania
budynku ośrodka zdrowia w Mosinie firmie MEDICOMPLEX.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin-Wójtowska przedstawiła
szczegóły na temat projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 20 14-2020, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, jakie
będą skutki finansowe dla Gminy Mosina podjęcia przedmiotowej uchwały.
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przyjęła w związku z przedmiotowym
projektem uchwały jednogłośnie, czyli 6 głosami „za” — wniosek nr 1.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin-Wójtowska przedstawiła
szczegóły na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
osłonowego wspierania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym
„Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, którego kserokopia stanowi
załącznik niniejszego protokołu.
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przyjęła w związku z przedmiotowym
projektem uchwały jednogłośnie, czyli 6 głosami „za” — wniosek nr 2.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OChRONY ZDROWIA i POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 20 14-2020.

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu osłonowego wspierania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego
pozbawionym „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 20 14-2020”.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.10.

jrotokołowił przewodniczyła
sL

Piotr Sokolowski Aleksandra Miedziarek-Rogal
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