Protokół nr 61/2018
Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa
28 lutego 2018r.
(posiedzenie odbyło się w czasie przerwy Sesji Rady Gminy)
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania.
3. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski o godz.
1125 dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja
uczestniczyła w 6-osobowym składzie (co stanowi pełny skład Komisji). Spoza Komisji
udział wzięli: Sekretarz Gminy Paweł Pisarek, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak oraz Pani
Kierownik OPS Irena Dziubałtowska.
Ad. 2
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania omówił
Sekretarz informując, iż w materiałach na Sesję, Radni otrzymali projekt uchwały z uwagami
Pani Mecenas do zmian wnioskowanych przez Radną Irenę Furmańską na posiedzeniu
Komisji dnia 26 lutego 2018r. oraz projekt w uwzględnionymi zmianami, zatwierdzony Przez
Panią Mecenas Zientarską. Jedyna uwaga, która nie została uwzględniona to dodanie zapisu :
„usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nie będą świadczone osobom,
którego najbliższy członek rodziny korzysta ze specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
świadczenia pielęgnacyjnego na osobę ubiegającą się o usługę”. Natomiast w §2 ust. 2 pkt 1
nie zastąpiono słowa „zaświadczenie”, a zapisano „zalecenie/zaświadczenie”. Ponieważ
lekarz nie zleca, a wydaje zaświadczenie o stanie zdrowia wskazującym na potrzebę pomocy
udzielonej przez osoby trzecie.
Treść projektów uchwał oraz uwagi Radnej Ireny Furmańskiej stanowią załącznik do
protokołu.
Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska oznajmiła, iż zasugerowała zapis
zalecenie/zaświadczenie, ponieważ lekarz może wskazać jaki jest stan zdrowia danej osoby i
jaką usługę należy przyznać.
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż OPS ucieka od usług specjalistycznych, o których
mówiła Radna i zwróciła się z pytaniem, co Pani Kierownik zleci na podstawie zaświadczenia
i w jaki sposób określi na jaki okres powinna być zlecona usługa.
Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska stwierdziła, że lekarz wskazuje te rzeczy
wydając zaświadczenie.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż nie może to być zaświadczenie, a zlecenie lekarza,
który wskaże rodzaj czynności, ich ilość oraz okres w jakim należy je wykonywać, ponieważ
rehabilitując kogoś w niewłaściwy sposób można wyrządzić krzywdę.
Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska poinformowała, że OPS nigdy nie zlecał
żadnych rehabilitacji i poprosiła o nie mylenie pojęć, ponieważ rehabilitację zleca lekarz.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż proponując zapis „zlecenie” mówiła o usługach
specjalistycznych, a w ich sprawie może wypowiedzieć się tylko lekarz.
Sekretarz poinformował, iż lekarz może zlecać usługi tylko wtedy, jeżeli ma podpisaną
umowę z płatnikiem na daną usługę, natomiast w omawianym przypadku lekarz wydaje
zaświadczenie, na podstawie którego ustalany jest zakres usługi. Usługi specjalistyczne to
opiekowanie się osobą, która potrzebuje takich usług, ale nie jest to wykonywanie zabiegów
rehabilitacyjnych.
Radna Irena Furmańska zaproponowała, aby wyłączyć z uchwały usługi specjalistyczne,
ponieważ odpowiedzialność będzie spoczywać na gminie.
Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska poinformowała, iż usługi specjalistyczne są
zlecane osobie, która zaniemogła, jest osobą leżącą i polegają na pomocy w obecności
pielęgniarki, ponieważ osoba z OPS nie może udzielać pomocy medycznej, gdyż nie ma
takich uprawnień.
Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, że usługi specjalistyczne mogą być udzielanie
jedynie na zlecenie lekarza.
Sekretarz poinformował, iż nie można wykreślić z uchwały usług specjalistycznych,
ponieważ taka jest delegacja z ustawy i Rada musi zgodnie z nią postępować. Sekretarz
zwrócił się z pytaniem, co się rozumie przez usługi specjalistyczne.
Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska poinformowała, że usługa specjalistyczna
polega na sprawach medycznych, które mogą być wykonywane przez Panią z ośrodka
zdrowia, natomiast osoba z OPS świadczy jedynie usługi domowe, takie jak sprzątanie czy
gotowanie.
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Przewodniczący Komisji oznajmił, iż w uchwale są zapisane usługi oraz specjalistyczne
usługi, co wskazuje na to, że osoba z OPS będzie świadczyć dwa rodzaje usług.
Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska poinformowała, że jeżeli chodzi o zakres usług
to na podstawie zaświadczenia od lekarza przeprowadzany jest wywiad i rozpoznanie, aby do
decyzji wpisać potrzebę jaką może wykonać OPS.
Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jaką usługę specjalistyczną może
świadczyć osoba z OPS.
Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska odpowiedziała, że żadnej, ale zapis jest po to,
aby było możliwe udanie się do ośrodka zdrowia i poproszenie o dodatkową usługę z ośrodka.
Radna Irena Furmańska dodała, że jeżeli OPS nie świadczy usług specjalistycznych, to
zapis ten jest niepotrzebny.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy wszystkie pozostałe uwagi Radnej
zostały uwzględnione.
Sekretarz poinformował, iż nie dodano proponowanego zapisu o treści: „usługi opiekuńcze
w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze nie będą świadczone osobom, którego najbliższy
członek rodziny korzysta ze specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia
pielęgnacyjnego na osobę ubiegającą się o usługę”.
Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż przemyślała tę kwestię i nie będzie się upierać,
ponieważ brak przytoczonego przez Sekretarza zapisu, o który wnioskowała, będzie
korzystny dla chorego.
Sekretarz poinformował, że Rada Gminy ma określoną delegację prawną na podstawie,
której określa: ile ma kosztować usługa, jakie są zasady pobierania i naliczania opłat oraz
zasady zwalniania z opłat. W pozostałym zakresie kompetentny jest Kierownik OPS.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie zapisu w §2 ust. 2 pkt 1
„zalecenie/zaświadczenie”.
Opinia Komisji
Komisja w drodze głosowania wprowadziła zapis głosami – 5 za, 1 przeciw.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uchwałę zatwierdzoną przez Panią
Mecenas.
Opinia Komisji
Komisja w drodze głosowania wyraziła pozytywną opinię – 5 głosami za.
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Radna Irena Furmańska nie wzięła udziału w głosowaniu, ponieważ oznajmiła, iż jest za
uchwałą, ale nie jest za zapisem w §2 ust. 2 pkt 1.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął
o godzinie 1155 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji

Protokolant

Stanisław Tokarski

Joanna Krystosik
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