PROTOKÓŁ Nr 4/2021
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i
Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu w dniu 14 kwietnia 2021 roku o godz. 13.00
przeprowadzonego w formie zdalnej przy wykorzystaniu oprogramowania e-sesja.
Ad. 1
Obradom przewodniczyła Dorota Sienkiewicz – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w
Orzyszu, która o godz. 13.00 otworzyła posiedzenie i powitała obecnych na spotkaniu:
Burmistrza Orzysza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarz Gminy oraz dyrektor Ośrodka Zdrowia w
Orzyszu.
Na stan 8 radnych obecność potwierdziło 5 radnych. Lista obecności jako załącznik nr 1 do
protokołu).
Ad. 2
Zmian i uzupełnień do porządku obrad nie zgłoszono.
Realizowany porządek posiedzenia wg przesłanego w zaproszeniach:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Funkcjonowanie SPM-GOZ w Orzyszu . Sprawozdanie za 2020 rok.
5. Organizacja szczepień w związku z pandemią Covid-19 na terenie naszej gminy.
6. Realizacja programów zdrowotnych realizowanych w ramach profilaktyki zdrowia.
7. . Wnioski, zapytania, informacje.
Ad. 3
Do protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej nie wpłynęły uwagi, a więc
protokół przyjęto przez aklamację.
Ad. 4 - 6
Informacje, które przedstawiła Dyrektor Ośrodka Zdrowia Zuzanna Konopa stanowią
załącznik nr 2 do protokołu.
O godz. 13:06 Radny Zbigniew Jasiński dołączył do spotkania.
Uzupełniając przedłożony materiał Dyrektor Zuzanna Konopa poinformowała, że wniosek o
termomodernizację budynku ośrodka zdrowia otrzymał już dofinansowanie. Obecnie trwa
kompletowanie dokumentacji do podpisania umowy, co ma nastąpić pod koniec miesiąca.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy w podanej liczbie 5260 przyjętych pacjentów w
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gabinecie lekarskim traktowane są również teleporady. Dyrektor potwierdziła, że
sprawozdanie także obejmuje tego rodzaju porady. Pomimo obowiązywania pandemii i
wszelkich obostrzeń, że w głównej mierze wizyta powinna być realizowana za
pośrednictwem teleporady Ośrodek w Orzyszu nie realizował tylko i wyłącznie takich porad.
Lekarz i pielęgniarka wyjeżdżali także na wizyty domowe.
Halina Mikucka zapytała, czy w Ośrodku tworzony jest mobilny punkt szczepień dla osób
obłożnie chorych i niesprawnych ruchowo i nie mających możliwości dotarcia na szczepienie
oraz z jakiego źródła przychodnia ma informacje o takich osobach.
Dyrektor poinformowała, że Ośrodek nie świadczy takich usług mobilnych z uwagi na kadrę i
wielkie obostrzenia przy zgłaszaniu się punktów mobilnych. Pacjenci obłożnie chorzy z
terenu gminy Orzysz byli zgłaszali indywidualnie przez lekarzy publicznych i niepublicznych.
Wstępnie Orzysz przypisany został do mobilnego punktu w Szczytnie. Z informacji
pozyskanych od Koordynator szczepień dowiedziała się, że pacjenci zostali przepisani do
szpitala w Ełku na Barankach i od przyszłego tygodnia mobilne punkty szczepień ruszają w
teren.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy punkt szczepień w przychodni otrzymał już szczepionki,
ponieważ wczoraj pacjenci nie byli szczepieni z powodu ich braku.
Dyrektor potwierdziła, że nie otrzymano szczepionek na ten tydzień, szczepienia ruszą od
przyszłego tygodnia.
Przewodnicząca Dorota Sienkiewicz zauważyła w kalendarzu szczepień na pierwszy kwartał
brak konsekwencji. W planach przedstawiono terminy uruchomienia rejestracji oraz
rozpoczęcie szczepień poszczególnych grup pacjentów, np. zapisane są rejestracje bez
szczepień, a szczepienia bez rejestracji.
Dyrektor wyjaśniła, że jest to kalendarz ogólnopolski zaznaczający poszczególne terminy dla
grup wiekowych. Uruchomienie rejestracji nie oznacza uruchomienie szczepienia, to jest
właśnie przykład zbierania zapisów dla danej grupy, a szczepienia będą uruchomione, po
dostawie szczepionek.
Andrzej Rogiński zapytał, czy w związku z opóźnieniem dostawy szczepionek będą zmiany
wcześniej ustalonych terminów szczepień.
Dyrektor odpowiedziała, że każdy ruch w kalendarzu szczepień generuje smsy do pacjentów,
ale nie należy się nimi przejmować, ponieważ o właściwej dacie i godzinie podania
szczepionki poinformuje telefonicznie pracownik przychodni.
Przewodnicząca podziękowała Dyrektor za włożoną pracę na rzecz przychodni, zauważalne
są duże zmiany - oczywiście pozytywne. W temacie ośrodka zapytała Burmistrza o szanse
kapitalnego remontu, aby poprawić wizerunek tego budynku. Budynki innych jednostek,
którymi zarządza Gmina są zadbane i godnie się prezentują.
Burmistrz zapewnił, że sytuacja przedstawiona przez Przewodniczącą jest dostrzegana.
Obecny stan obiektu jest efektem braku dotychczas prawdziwego gospodarza, który
właściwie zarządzałby nieruchomością. Ostatni remont zrobiono kilkadziesiąt lat temu i od
tego czasu nie przeprowadzono żadnej inwestycji. Pierwszą będzie inwestycja, którą
rozpocznie Dyrektor Zuzanna Konopa, ponieważ uzyskała dofinansowanie, a Gmina przekaże
wkład własny ( 150 tys zł) oraz wsparcie kadrowe przy pisaniu przetargu na wyłonienie
wykonawcy. Gminy nie stać na wykonanie remontu w 100% we własnym zakresie, jedyną
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drogą na poprawę wizerunku jest pozyskanie środków zewnętrznych. W takiej formie były
modernizowane również budynki innych jednostek, którymi zarządza Gmina.
Modernizacja budynku ośrodka nie jest małą inwestycją, jest to koszt 1 mln zł z wkładem
własnym Gminy. W ramach pozyskanych środków budynek zmieni swój wygląd (okna, drzwi
wejściowe, dach) z zachowaniem historycznych elementów. Następnym etapem poprawy
wizerunku będzie kostka brukowa na placu przed ośrodkiem.
Przewodnicząca Komisji zapytała Dyrektor o konkretne zamierzenia w ramach projektu.
Dyrektor poinformował, że projekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej
budynku ośrodka zdrowia. Co się wiąże z całym budynkiem dookoła i wewnątrz z instalacjami
CO. Zostanie założona także fotowoltaika, co zapewni ciągłą dostawę energii. Prace będą
prowadzone w taki sposób, aby nie wyłączać w 100% działalności ośrodka.
Ewa Stankiewicz dopytała, ponieważ Dyrektor już wspomniała jak będzie funkcjonować
ośrodek, czy praca ośrodka zostanie przeniesiona, czy tylko częściowo będzie wyłączony z
działania i czy jest już określony plan przeprowadzanych prac remontowych.
Dyrektor odpowiedziała, że na ten moment nie planowane jest przeniesienie pracy ośrodka.
Wyraziła nadzieję, że uda się prowadzić prace wyłączając z działalności poszczególne
pomieszczenia i kondygnacje.
Ad. 7.
Wniosków i pytań nie zgłoszono.
O godz. 13:30 Przewodnicząca Komisji Dorota Sienkiewicz o zamknęła obrady komisji.

Protokół sporządziła
/-/ Joanna Drabent

Przewodnicząca obrad
/-/ Dorota Sienkiewicz
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