
Protokół 

z posiedzenia  Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Opatowcu odbytego w dniu                

28 marca 2011 roku 

 
 
Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy w Opatowcu i trwało od godziny  
12:30 do godz.14:30. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie 
2. Informacja o zmianie składu osobowego Rady Społecznej 
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej 

przy Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 
Opatowcu 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

5. Informacja o funkcjonowaniu   SZPOZ  - Ośrodek Zdrowia w Opatowcu 
6. Przedstawienie wniosków i postulatów  wnoszonych przez społeczeństwo 

Gminy w zakresie  funkcjonowania SZPOZ – Ośrodek Zdrowia w 
Opatowcu 

7. Wnioski i ustalenia 
8. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad.pkt.1 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Społecznej Pan Sławomir 
Kowalczyk. Na wstępie powitał członków Rady oraz uczestniczącego                     
w posiedzeniu Kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Opatowcu lekarza Pana Zbigniewa Włosowicza. Następnie 
stwierdził, że na stan Rady Społecznej liczącej 6 osób obecnych na posiedzeniu 
jest 5. Rada zatem jest władna do podejmowania wszelkich uchwał                            
i rozstrzygnięć. 
 
Ad.pkt. 2 

Przewodniczący  Rady poinformował, że w dniu  31 stycznia 2011 roku Rada 
Gminy  dokonała zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samorządowego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu. Swoje stanowisko w tym 
zakresie wyraziła poprzez podjęcie dwóch uchwał.  Pierwsza dokonała zmiany 
Przewodniczącego Rady Społecznej, bowiem  funkcję Przewodniczącego pełni           
z mocy ustawy Wójt Gminy. W drugiej uchwale na wniosek  Przewodniczącego 
dokonano zmiany trzech członków Rady. W chwili obecnej  w skład Rady 
Społecznej SZPOZ w Opatowcu wchodzą: 
 



1. Sławomir Kowalczyk – Przewodniczący Rady 
2. Wiktor Górowski – przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego 
3. Rafał Kański – członek 
4. Henryk Kryca – członek 
5. Tomasz Nowak – członek 
6. Szczerba Michał – członek. 

 

Ad.pkt.3 
Projekt Regulaminu Rady Społecznej przy SZPOZ w Opatowcu odczytała 
Sekretarz Gminy. 
Uwag ani poprawek do przedstawionego projektu nie zgłoszono. W głosowaniu 
jawnym za podjęciem uchwały w tym zakresie głosowało 5 osób./ uchwała               
w załączeniu/. 
Przedmiotową uchwałę należy przedstawić do zatwierdzenie Radzie Gminy 
Opatowiec. 
 
Ad.pkt.4 

Projekt Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej                
w Opatowcu wszyscy członkowie Rady Społecznej otrzymali. Nie odczytywano 
zatem jego treści. Uwag ani poprawek nie zgłoszono.  
Przewodniczący Rady Społecznej odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
SZPOZ w Opatowcu i zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym za 
podjęciem uchwały głosowało 5 osób. /uchwała w załączeniu/. 
Uchwała ta  wejdzie w życie z dniem zatwierdzenia jej przez Gminy Opatowiec.   
 

Ad.pkt.5 

Informację o funkcjonowaniu  Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Opatowcu wszyscy członkowie Rady Społecznej otrzymali.                 
W związku z tym treści tej informacji nie odczytywano. 
 

Ad.pkt.6 

Przewodniczący Rady Społecznej  poinformował zebranych, że równocześnie             
z decyzją o posiedzeniu Rady Społecznej została do publicznej wiadomości 
podana informacja  o dacie posiedzenia  oraz jego temacie. Społeczeństwo mogło 
również w  zakresie funkcjonowania  SZPOZ-Ośrodek Zdrowia  w Opatowcu 
wnosić wszelkie uwagi, wnioski i spostrzeżenia. 
Wiele wniosków zostało zgłoszonych do Wójta Gminy  w formie ustnej, jeden 
natomiast złożony został w formie pisemnej przez Radę Sołecką wsi Opatowiec. 
Jeżeli chodzi o wnioski i zastrzeżenia wnoszone do Wójta Gminy  ustnie 
dotyczyły one głównie częstych nieobecności w pracy lekarza Pana Zbigniewa 
Włosowicza bądź to z przyczyny choroby bądź urlopu wypoczynkowego. W tych 
dniach brak jest zastępstwa jak również informacja o fakcie nieobecności lekarza 
nie zawsze jest dostępna. Ponadto Kierownik Zakładu SZPOZ  nie zgłasza faktu, 



że chce skorzystać z urlopu, co nie jest zgodne z prawem. Przełożonym 
Kierownika jest Wójt Gminy i tylko on może udzielić mu urlopu. 
Również zwolnienia chorobowe jeżeli takie będą winny być do wiadomości 
Wójta dostarczane i w miarę możliwości powinno być na te dni zapewnione 
zastępstwo. 
Przewodniczący Rady  odczytał notatkę służbową z dnia 02 marca br 
stwierdzającą nieobecność lekarza  w pracy./notatka w załączeniu/. 
Następnie Przewodniczący odczytał  pismo jakie wpłynęło od Rady Sołeckiej wsi 
Opatowiec dotyczące postulatów w zakresie leczenia  i innych usług medycznych 
świadczonych przez Ośrodek Zdrowia  w Opatowcu. Pismo to zawiera                      
5 postulatów dotyczących: zatrudnienia drugiego lekarza, ustalenia godzin pracy 
lekarza i pielęgniarek od 7:00 do 17:00, pozyskania  lekarzy specjalistów, 
zorganizowania gabinetu fizykoterapii, umożliwienie pobierania i odwożenia 
materiału do analiz medycznych w zakresie  badań podstawowych. 
 
Pan Henryk Kryca – w swojej wypowiedzi poparł postulat Rady Sołeckiej wsi 
Opatowiec w zakresie zatrudnienia drugiego lekarza. Potwierdził również fakt, że 
największym problem  negatywnym w zakresie funkcjonowania Ośrodka 
Zdrowia  są częste nieobecności lekarza w pracy. 
 
Pan Rafał Kański – potwierdził wypowiedź swojego poprzednika. Brak 
dostępności i częsta nieobecność lekarza w Ośrodku  jest największym 
utrudnieniem dla ludzi starszych. Moim zdaniem jest to też przyczyna, że wielu 
pacjentów odchodzi do innych ośrodków Zdrowia. Jeżeli chodzi o zatrudnienie 
dodatkowego lekarza jestem również za takim rozwiązaniem. 
 

Pan Tomasz Nowak – stwierdził tak jak jego przedmówcy, że głównym 
powodem narzekań społeczeństwa na świadczenie usług medycznych jest właśnie 
częsta nieobecność lekarza. 
 
Pan Michał Szczerba – sprawa dostępności usług  w Ośrodku Zdrowia  nie 
może być na takim poziomie jak jest. Nie może być tak aby ludzie nie mogli 
skorzystać z pomocy. My jako radni tej Gminy jesteśmy napiętnowani i oceniani 
przez społeczeństwo negatywnie, że nic w zakresie poprawy usług medycznych 
nie robimy. Jestem również za tym aby zatrudnić drugiego lekarza w Ośrodku 
Zdrowia. O nieobecnościach w pracy lekarz winien  informować jeżeli to 
możliwe z wyprzedzeniem z podaniem takiej informacji pacjentom. 
 
Pan Włosowicz Zbigniew – odpowiadając na postawione mu  pytania                        
i  skierowane uwagi w stosunku do wykonywanej przez niego pracy stwierdził: 

• jeżeli chodzi o zatrudnienie drugiego lekarza nie jest to sprawa prosta,             
w pierwszej kolejności z uwagi na fakt, że nie ma możliwości finansowej 
bowiem  Ośrodek obsługuje około 2000 pacjentów a to daje określoną 



kwotę, z której trudno będzie wygospodarować środki na  dodatkowe 
zatrudnienie. Niemniej jednak ja poczynię starania aby pozyskać lekarza na 
½ etatu, który by mi mógł pomóc. Nie będzie tak prosto bowiem nikt nie 
chce  przyjść do pracy w tym zawodzie na wieś, ale będę próbował. 

•  urlopy jednodniowe faktycznie brałem bez powiadamiania Pana Wójta ale 
tak to było praktykowane w poprzedniej kadencji. Jeżeli Pan Wójt tak 
sobie życzy będę informował Pana o zamiarze skorzystania z urlopu, 
choroby przewidzieć nie mogę, 

• odnośnie gabinetu fizykoterapii to jeżeli Gmina zakupi potrzebny sprzęt to 
ja znajdę pomieszczenie i przeszkolę pielęgniarki do udzielania takich 
usług. Sprzęt rehabilitacyjny jest bardzo drogi i nie wiem czy Gmina jest  
w stanie wyłożyć na ten cel takie środki. 

 

Przewodniczący Rady Społecznej – mając na celu przyspieszenie  poprawy  
opieki zdrowotnej dla społeczeństwa Gminy Opatowiec,  ze swej strony  będę 
robił wszystko celem pozyskania chętnego lekarza i zatrudnienia go                     
w Ośrodku Zdrowia  w Opatowcu. 
 
Ad.pkt.7 

W rezultacie dyskusji, postulatów, uwag, wniosków ustalono: 

 

1. Kierownik SZPOZ Pan Włosowicz Zbigniew poczyni starania w celu 
zatrudnienia drugiego lekarza  w wymiarze ½ etatu w ramach środków 
finansowych otrzymywanych z kontraktu, 

2. Ośrodek Zdrowia będzie funkcjonował w godzinach od 8:00 do 18:00               
w tym od 8:00 do 13:00 obecny jest lekarz, natomiast od 13:00 do 15:00 
lekarz wykonuje wizyty domowe, dyżury pielęgniarek są do godz.18:00, 
lekarz dostępny pod telefonem do godz.18:00. Po godzinie 18-tej pomocy 
medycznej udziela Pogotowie Ratunkowe w Kazimierzy Wielkiej. 
W tym zakresie należy umieścić stosowną informację w miejscu 
widocznym i dostępnym dla każdego pacjenta. 

3. Urlopy lekarz będzie każdorazowo uzgadniał z Wójtem Gminy i w sposób 
zwyczajowo-przyjęty informował  o tym fakcie pacjentów                                
z wyprzedzeniem. 

4. Przewodniczący Rady Społecznej  podejmie działania celem pozyskania do 
pracy w Ośrodku Zdrowia w Opatowcu drugiego lekarza. 

  
 
 
 
                                                                  Przewodniczący Rady Społecznej 
 

                                                                          Sławomir Kowalczyk 


