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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE. 

AD. 1. OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XXVI Sesji Rady Miejskiej w Skórczudokonał 

Wiceprzewodniczący Rady MiejskiejMarian Firyn, który powitał wszystkich przybyłych na 

obrady.  

 

AD. 2.STWIERDZENIE KWORUM. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn poinformował, że zgodnie z listą 

obecności, na sali obecnych jest12. radnych, a więc jest kworum i Rada może podejmować 

uchwały. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

AD. 3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY. 

 W związku z brakiem uwag co do treści protokołu z poprzedniej sesji, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem protokołu – 12. radnych, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 4.ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

 Radni nie zgłosili żadnych wniosków do porządku obrad. 

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY. 

AD. 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA  

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM WRAZ Z INFORMACJĄ  

O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ (załącznik nr 3 do protokołu). 

Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, w związku z czym odstąpiono od 

jego odczytania. Radni nie wnieśli również żadnych uwag ani zapytań, co do powyższego 

sprawozdania.  

 

AD. 2.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA 

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ZA 2016 ROK (załącznik nr 4 do protokołu). 
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 Sprawozdanie przedstawiła Pani Maria Orlikowska-Płaczek – Kierownik SPZOZ – 

Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gd. Radni otrzymali powyższe sprawozdanie na 

piśmie. Po odczytaniu sprawozdania Pani Maria Orlikowska-Płaczek przedstawiła najbliższą 

przyszłość funkcjonowania przychodni lekarskiej oraz poprosiła Burmistrza o naprawę 

schodów zewnętrznych w przychodni, ponieważ odpadają płytki. Uprzedzając pytanie, 

dlaczego przychodnia w piątek jest czynna do godz. 14:00, poinformowała, że niestety 

lekarze wyjeżdżają, nie ma stopera, który by nie pozwolił lekarzom wyjeżdżać za granicę, no 

i lekarzy zaczyna brakować i rzeczywiście jest problem z piątkami z popołudniem, w piątek 

po 14.00 jest przekierowanie pacjenta, w razie potrzeby pilnej, albo na Hallera do godziny 

18:00, a w razie zachorowania i pilnych spraw to izba przyjęć lub pogotowie. Jeżeli chodzi o 

nocną opiekę, też chcę abyście Państwo wiedzieli, że na chwilę obecną jest Kopytkowo. 

Dojazd do Kopytkowa, jest o tyle utrudniony, że pacjentów tam za dużo nie dojeżdża, ale w 

nowym rozdaniu nocna opieka będzie tylko przy szpitalu. Program szczepień HPV jest dalej 

aktualny, złożyliśmy ofertę, ponieważ jest w trakcie przeprowadzania konkursu, zobaczymy 

czy będziemy dalej realizowali czy nie, mamy cichą nadzieję, że tak. Jeżeli chodzi o 

pielęgniarki szkolne, pojawia się takie zapytanie, dlaczego nie jest pielęgniarka szkolna tylko 

i wyłącznie w szkole. Pielęgniarka medycyny szkolnej, to są określone standardy, jest tyle 

godzin ile jest dzieci, ten standard jest przeliczony, a wtedy na bazie tych liczb ustalone są 

godziny pielęgniarek szkolnych. Jeżeli są pytania to bardzo proszę. 

 Radny Adam Gawrzyał zapytał w sprawie poradni ginekologiczno-położniczej 

odnośnie badania USG, dlaczego mimo, że został zakupiony aparat USG to jest on w 

Starogardzie, a nie w Skórczu, dlaczego doktor wysyła na badanie USG do Starogardu? 

 Kierownik SPZOZ poinformowała, że Pani doktor wykonuje badanie w gabinecie i 

wykonuje badania na miarę możliwości tego aparatu, być może są dodatkowe badania i wtedy 

przekierowuje do Starogardu, bo mamy oprócz tego w Starogardzie inne opcje w ramach 

aparatu USG. 

A. Gawrzyał – Drugie pytanie mam. Stomatologia jest do 30.06.2017 r., co będzie dalej? 

Kierownik SPZOZ – Będziemy przystępować do konkursu. 

A. Gawrzyał–Ja będąc radnym, cały czas mówię, żeby specjaliści byli w Skórczu, na 

początku tak było, a teraz jest coraz mniej. 

Kierownik SPZOZ – Ja proszę tutaj naprawdę o zrozumienie sytuacji, to nie od nas zależy, 

my przystępujemy do konkursu, jest przeprowadzony konkurs i jeżeli powiedzmy NFZ w 

przeprowadzonym konkursie wyłoni realizatora, to wtedy te porady specjalistyczne są. Na ten 

czas, dla Skórcza, dla tego obszaru, został zakontraktowany gabinet ginekologiczny i 
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stomatologia, pozostałe, bo my jeżeli chodzi o Hallera, to jesteśmy traktowani jako całe 

pomorskie, obszar na którym terenie są porady specjalistyczne NFZ też określa, chodzi o to, 

że jeżeli jest na Hallera, a naszą bazą dużej jednostki jest Starogard Gdański i dlatego 

możecie Państwo do nas przyjeżdżać i udzielamy porad specjalistycznych i jeszcze 

chciałabym Państwu powiedzieć, to nie jest tak, że w poradni specjalistycznej, jesteśmy w 

stanie wszystkich przyjąć, nie. Każda poradnia określona jest ilością punktów, czyli są 

określone limity i my przyjmujemy pacjentów do limitu, ale muszę Państwu powiedzieć, że i 

tak przyjmujemy ponad limit, pomimo, iż za to pieniążków już nie dostajemy. Taka jest 

prawda. 

A. Gawrzyał – Pani w sprawozdaniu pisze, że w Skórczu przyjmuje dwóch specjalistów, 

endokrynolog i doktor Zapasik. 

Kierownik SPZOZ – Ale to są gabinety prywatne, to są odpłatne świadczenia, których 

udzielają Ci dwaj lekarze. 

A. Gawrzyał – Ale tego doktora drugiego w ogóle nie ma w Skórczu. 

Kierownik SPZOZ – Nie doktor Zapaśnik na określone dni, w zależności ilu jest zapisanych, 

zainteresowanych pacjentów, to doktor przyjeżdża. 

A. Gawrzyał – Muszę powiedzieć, że tego lekarza nikt nawet z pielęgniarek nie widział, nie 

wiem dlaczego to jest tak. 

Kierownik SPZOZ – Nie, jest pan doktor Zapaśnik, tylko jeżeli nie ma pacjentów i się nie 

zapisali to nie przyjeżdża. 

A. Gawrzyał – Ten pan urzęduje w Smętowie, ale nie w Skórczu. Chciałbym do gabinetu 

fizjoterapii, dlaczego nie ma rehabilitacji. 

Kierownik SPZOZ – Nie ma rehabilitacji, ponieważ nie została zakontraktowana, a to nie jest 

nasza zła wola. My przystępowaliśmy do konkursu, to co w konkursie zostało wyłonione i na 

jakim terenie, to po prostu jest, natomiast poradnia rehabilitacyjna, to była zbyt mały obszar, 

zbyt mała przychodnia, żeby została tutaj po prostu ta poradnia rehabilitacyjna 

zakontraktowana, bo ona też musi spełnić wszystkie standardy, a niestety ta część 

rehabilitacyjna, która jest tych standardów nie spełnia, bo taka celowość nie była. Dlatego jest 

tam pan fizjoterapeuta, wynajmuje od nas gabinet i świadczy usługi odpłatnie. Natomiast 

jeżeli jest zapotrzebowanie na korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych w ramach NFZ, to 

najbliższa jest Poradnia Rehabilitacyjna na Hallera, też jest Kocborowo mały kontrakt, jest 

mały kontrakt w Medpharmie. Tak, że jeżeli tam się uda zarejestrować, to można z tych 

poradni skorzystać. 
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A. Gawrzyał – Ja mam następne pytanie, pisze Pani o lodówkach, ja wiem, że to jest Pani 

obowiązek, że lodówki. 

Kierownik SPZOZ – Nie proszę Pana, to nie jest tak do końca, ja celowo wyszczególniłam to, 

żeby przedstawić Państwu, że są to lodówki wysokospecjalistyczne. Można by to wstawić do 

lodówki takiej zwykłej spożywczej, ale w czym jest rzecz. To znajduje się w tej lodówce to są 

naprawdę ogromne pieniądze, to są pozastandardowe szczepionki, które można zakupić i 

wysokospecjalistyczne, które są drogie i gdyby nie daj boże coś się po prostu wydarzyło czy 

lodówka się zepsuła, to ta lodówka zwykła nie wyśle nam SMS-a, że coś się po prostu dzieje, 

natomiast te lodówki, które teraz kupiliśmy, bo to nie jest tylko w Skórczu, ale też mamy w 

Starogardzie, ona wysyła nam elektroniczną informację o tym, że jest zepsuta, określa nam 

temperaturę, tutaj siostra przełożona i ja, wszyscy mamy w komórkach informację. I jeszcze, 

jeżeli się zepsuje, to kilka godzin ona nie ma prawa obniżyć wymaganej temperatury. Tak, że 

to są właśnie tego typu. No już nie wspomnę o walorach estetycznych i materiału z jakiego 

ona jest zrobiona, ale to naprawdę były ogromne pieniądze, które zainwestowaliśmy. 

A. Gawrzyał – Wszystko się zgadza, tylko te lodówki, potem, jak byśmy, już nie mówię żeby 

rozwiązać umowę to te lodówki Pani tak i tak weźmie do Starogardu, nie zostawi w Skórczu. 

Kierownik SPZOZ – No nie, nie możemy tak stawiać sprawy, wiadomo, że je zostawimy. 

A. Gawrzyał – Ma Pani tutaj malowanie klatki schodowej, a co z drugim piętrem, Urząd 

Miasta ma pomalować? 

Kierownik SPZOZ – Na razie nie było takiego zapotrzebowania, pomalowaliśmy ten obszar 

w którym funkcjonujemy, nie korzystamy przecież z całego metrażu przychodni 

skórczewskiej. 

A. Gawrzyał – Pani doktor, bardzo mnie martwi to, jest piątek lekarz urzęduje do godz. 13.00 

co dalej? 

Kierownik SPZOZ–Jest przekierowanie na ulicę Hallera albo na pogotowie, nie ma 

możliwości takiej obsady, ponieważ nie ma lekarzy. 

A. Gawrzyał – A jak umowa przewiduje? 

Kierownik SPZOZ – Nie jesteście państwo pozostawieni bez świadczeń, bo do godz. 18-19 

można skorzystać, ze świadczeń na ul. Hallera, jest przekierowanie, jest zabezpieczenie. 

A. Gawrzyał – Ja się dziwię, dlaczego te pielęgniarki tam siedzą, tylko powiedzieć, że: 

„Proszę do Starogardu jechać”? 

Kierownik SPZOZ – Ale dlaczego, za pielęgniarki my płacimy, ja mówię głównie o lekarzu, 

jest taka sytuacja, a nie inna. Proszę mi wierzyć, to jest najwyższej półki kadra, która pracuje i 
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prowadzi kliniczny oddział ratunkowy w Gdańsku, teraz to się nazywa inaczej Gdański 

Uniwersytet Medyczny. 

A. Gawrzyał – We wtorek, piątek jest dwóch lekarzy. We wtorek lekarz jest od 16.00 do 

18.00 - tylko 2 godziny. Ciągłość pracy lekarzy jest tylko w poniedziałki i środy. W jakim 

czasie powinni pracować lekarze? 

Kierownik SPZOZ – W zależności od możliwości jakie na ten moment mają lekarze, tak jak 

powiedziałam, to nie jest ich jedyne miejsce zatrudnienia, ponieważ pracują na GUM, na 

klinicznym oddziale ratunkowym, w zależności od tego, ale tak, poniedziałek jest 

zabezpieczony, wtorek jest zabezpieczony, środa jest zabezpieczona, czwartek również, jeżeli 

jednego lekarza nie ma, to tych dwóch lekarzy się zastępuje, natomiast jeżeli chodzi o ten 

piątek po godzinie 14.00, rzeczywiście jest problem, ale to nie jest tylko 2 lekarzy, przecież 

jest jeszcze doktor Waliński, jest doktor Krzyżanowski, jest Pan doktor Popadiuk, to nie jest 

tak, że jest tylko 2 lekarzy, w sumie razem jest ich sześciu. 

A. Gawrzyał – Dobrze, dobrze, teraz słowa lekarza, który przychodzi w poniedziałek do pracy 

i mówi tak: „Autobus przyjechał, proszę iść na miasto na 2 godziny, bo jak zobaczę, tam jest 

kupa drzwi, to ja się nie dziwię, że się zachował, bo tak szczerze jak przeliczyłem to dziennie 

80 do 100 osób przyjmuje. 

Kierownik SPZOZ – Przyjmuje tak, czasami miał nawet doktor 135 osób, ale trzeba 

podziwiać lekarza, bo nikogo nie odesłał, pracuje nawet 9-10 godzin. I to jest właśnie to, co ja 

państwu mówię, po prostu lekarzy nie ma. Ci lekarze, którzy pracują, dają z siebie 

maksimum, naprawdę, natomiast na ten czas żadnego zagrożenia, przypadku, nieszczęść nie 

było, także oby było tylko tak dalej, natomiast jakie będą następne możliwości też nie wiemy 

na chwilę obecną. 

A. Gawrzyał – No to ja się dziwię bardzo lekarzom, bo oprócz tego, że w Skórczu pracują, to 

prywatnie robią w Pelplinie. 

Kierownik SPZOZ – Mówi Pan o doktorze Sharma, który pracuje na zupełnie innych 

zasadach, ale proszę pomyśleć o doktorze i Świcy i Zielińskim, tak samo, bo przecież oni 

mają NZOZ, i mają prawo, przecież nikt im nie zabroni, a to, że pracują, czy z tego powodu 

były jakiekolwiek problemy, czy powiedzmy doktor pracując 10 godzin, czy popełnił 

jakikolwiek błąd, czy zagrożone było życie pacjenta, na ten moment, no wydaje mi się, że 

chyba nie, bo przynajmniej takiej informacji ja nie miałam. Ja powiem tylko w ten sposób, no 

musimy się cieszyć i dziękować za to, co mamy, bo nie jest łatwa sytuacja, proszę mi 

uwierzyć, są ośrodki, które zostają w ogóle bez lekarza, niestety NFZ zabiera im kontrakt, bo 

nie mają realizatorów. 
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Justyna Kreja – W środy jest doktor 10 godzin, to jest dla niego moim zdaniem bardzo dużo. 

Kierownik SPZOZ – W innych zawodach też się pracuje, to jest wybór lekarza i lekarz 

zgodził się na taką ilość, żeby zabezpieczyć tego dnia jak najdłużej dostęp do lekarza. Każdy 

lekarz ma odpowiedzialność indywidualną, proszę powiedzieć, jakie są zastrzeżenia do tego, 

przecież jest wiele dziedzin pracy, gdzie też pracuje się powyżej 10 godzin. 

Justyna Kreja – Idąc do Pana doktora, to pielęgniarki mówią: „On jest10 godzin, on jest 

przemęczony, on już 80 pacjentów, nie zapisujemy”, w ten sposób są problemy. 

Kierownik SPZOZ – Jeżeli są przypadki bardzo pilne, to na pewno przyjmie. Zdarzają się 

takie momenty, że przyjdzie się po wypisanie wniosku sanatoryjnego, to można przełożyć na 

inny dzień, ale jeśli jest jakiekolwiek zagrożenie, w sensie takich dolegliwości, które mogą 

spowodować większą utratę zdrowia, no to w tym momencie lekarz bierze odpowiedzialność i 

dokonuje selekcji pacjenta, ale musi i tak pacjenta zobaczyć. A jeżeli uzna, że wymaga 

interwencji lekarzy specjalistów, czy wezwać karetkę, czy wezwać zespół ratownictwa, to 

taka jest rola lekarza podstawowej opieki, on zarazem prowadzi segregację pacjentów. 

Roman Pietrzykowski – Jakie kroki Pani poczyniła, aby tą lukę w piątek zapełnić? 

Kierownik SPZOZ – Na chwilę obecną nie poczynię, bo nie mam lekarzy. 

Roman Pietrzykowski – Czy Pani ogłaszała się? 

Kierownik SPZOZ – Ależ ogłaszałam, nie ma, ja jeszcze na Hallera potrzebuję lekarzy. 

Roman Pietrzykowski – Rozumiem, ale powiem Pani, co mówi społeczeństwo Skórcza i co 

się zaczyna dziać, ludzie zaczynają jeździć do kujawsko-pomorskiego, bo stwierdzili, że u nas 

psy się lepiej leczy niż ludzi. 

Kierownik SPZOZ – No mówi Pan naprawdę gorzkie słowa. 

Roman Pietrzykowski – Ale powiem Pani, że naprawdę ludzie jadą do Grudziądza, do 

Świecia, to są gorzkie słowa ludzi, do tego dochodzi. 

Kierownik SPZOZ – Pozwoli Pan, że ja nie odpowiem na to, bo nie chciałabym tymi samymi 

słowami odpowiadać. 

Roman Pietrzykowski – Ja tylko przytoczyłem pewne stwierdzenie. 

Kierownik SPZOZ – Ale tak samo ze Starogardu z Medpharmy, z Polmedu mogą pojechać. 

Roman Pietrzykowski – Podpisywaliśmy pewną umowę, odnośnie świadczenia usług przez 

Panią, myśmy się zobowiązali na przykład do poprawy warunków termicznych budynku, 

umowa dotyczy w dwie strony. Przedłużyliśmy sobie umowę, jeszcze w czasie poprzedniego 

burmistrza i tam była tak umowa zawarta, że my zobowiązujemy się do podniesienia 

standardu termicznego budynku, a Pani będzie się starała, żeby utrzymać ilość lekarzy. 
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Kierownik SPZOZ – Takich zapewnień na pewno nie było i absolutnie się pod nimi nie 

podpisuję na chwilę obecną, że tak było powiedziane. 

Roman Pietrzykowski – Ja to rozumiem, że Pani się nie podpisuje, ale taka była umowa, a 

umowy nawet niepisane mają też pewien sens i utrzymanie kompletu lekarzy należy do Pani 

obowiązku i Pani powinna zabezpieczyć dla mieszkańców Skórcza, Gminy i Miasta, bo 

czasami nawet, ta emertyka, która chce wypisać ten dokument na rekonwalescencje, ona też 

przyjedzie autobusem, który przyjeżdża tutaj raz albo dwa razy w ciągu dnia, a trzy razy ona 

nie będzie jeździła do lekarza, żeby on jej wypisał dokument jakiś, to jest związane z 

pewnymi wydatkami, czasem i wysiłkiem, to też musimy brać pod uwagę. A wie Pani, że jest 

czasem tak nawet, że lekarz ma kaprysy, wychodzi i krzyczy. To też jest czasami dla tych 

ludzi takie nie fair. 

Kierownik SPZOZ – Lekarz jest też człowiekiem. 

Roman Pietrzykowski – Ja to rozumiem, ale jeżeli się podpisuje pod tym, że jest lekarzem i 

chce przyjmować, to też troszeczkę, a ja też rozumiem, że ludzie są zdenerwowani, bo 

czekają w kolejkach 

Kierownik SPZOZ – Czekają w każdej przychodni, tak samo na Hallera czekają i w innych 

przychodniach. 

Roman Pietrzykowski – Ja to rozumiem, ale lekarz, jako osoba, która posiada wyższe 

wykształcenie, a zawsze mówią, że od ludzi z wyższym wykształceniem wymaga się więcej, 

powinna też umieć się zachować, Amen. 

Kierownik SPZOZ – Może być Amen. 

Roman Pietrzykowski – Tak, że powiem szczerze, że jak będzie Pani składała oferty pracy w 

internecie czy gdzieś czy w Biuletynie Medycznym – dla mieszkańców Skórcza, żeby nie 

było takiej dziury, która jest w piątek. 

Piotr Frost – Chciałbym zadać takie pytanie, czy jest taka możliwość, bo są przyjmowani w 

jednym pomieszczeniu chorzy i zdrowi, czy jest taka możliwość, żeby wyodrębnić to? 

Kierownik SPZOZ – jest część chorych i zdrowych dzieci w poradni dziecięcej. 

Piotr Frost – Ale w innych przychodniach jest po prostu inne pomieszczenie. 

Kierownik SPZOZ – Ale tu też jest, może być rotacja, są godziny dla dzieci zdrowych, są 

godziny dla dzieci chorych. Bo kiedy było dwóch lekarzy i jednocześnie przyjmowało, to by 

musiały być 2 pomieszczenia. A jeżeli lekarz najpierw przyjmuje tak i stawia kreskę, kończy 

przyjmować dzieci chore, wtedy może przyjmować dzieci zdrowe, bo wchodzi zupełnie inny 

personel, bo muszą być szczepienia i tak dalej, a lekarz może być ten sam. 
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Stanisław Eggert – Ja mam jeszcze pytanie odnośnie pediatry, dlaczego lekarz przyjmuje 

jednego dnia o tej samej porze, i dzieci i dorosłych? 

Kierownik SPZOZ – To znaczy tak, nie jest powiedziane, że nie, bo jeżeli są to dzieci chore i 

dorośli chorzy, to powiedzmy ten fakt epidemiologiczny jest zachowany. Natomiast jeżeli 

przyjmie, na pewno na lewo nie przyjmie to już mówię z góry, natomiast jeżeli przychodzi 

starsze dziecko, powiedzmy w wieku szkolnym, a nie ma pediatry, to uważam, że dobrze 

zrobi, że to dziecko przyjął. 

Stanisław Eggert – No tak ale ja mówię o małych dzieciach i o dorosłych. O małych dzieciach 

chorych i dorosłych. 

Kierownik SPZOZ – Małe dzieci mają poradnię dla dzieci zdrowych i dla dzieci chorych 

internista.  

Stanisław Eggert – Ale chodzi mi o to, że pediatra w gabinecie do przyjęć dzieci, przyjmuje i 

dzieci i dorosłych. 

Kierownik SPZOZ – No jeżeli chodzi o doktora Krzyżanowskiego, tak on przyjmuje i dzieci i 

dorosłych, i ma prawo. Przechodzi po prostu do innego pomieszczenia i przyjmuje dorosłych, 

może przyjąć dzieci chore. 

Stanisław Eggert – A w jednym pomieszczeniu? 

Kierownik SPZOZ – Też może, gorzej jest jeżeli mówimy o dzieciach zdrowych, tak, 

natomiast dziecko chore, jeżeli czuje się na siłach. Od pewnego momentu będzie tylko lekarz 

rodzinny będzie przyjmował i dorosłych i dzieci. Nie będzie podziału na pediatrę i internistę, 

tak jak to jest w tej chwili, a ponieważ lekarzy rodzinnych jest bardzo mało. Ministerstwo 

idzie w tym kierunku, że w podstawowej opiece tylko będą przyjmowali lekarze rodzinni i 

tutaj będzie tak jak pan mówił, lekarz rodzinny będzie przyjmował i małych i dorosłych. 

Stanisław Eggert – Wie pani, bo chodzi mi o to, że w jednym gabinecie przyjmuje lekarz 

osoby dorosłe i ma ustalone godziny przyjmowania osób dorosłych, obok w gabinecie 

przyjmuje drugi lekarz, ma określone godziny przyjmowania dzieci zdrowych i chorych. I do 

tego lekarza pediatry przychodzą i dorośli i dzieci w tym samym czasie, gdzie obok jest drugi 

lekarz. 

Kierownik SPZOZ – Konkretnie mówi Pan o kim? 

Stanisław Eggert – Mówię o dr Krzyżanowskim i drugim. 

Kierownik SPZOZ – Bo pan dr Krzyżanowski jest lekarzem rodzinnym, takim o którym 

mówię, jest w trakcie specjalizacji lekarza rodzinnego i ma prawo przyjmować dorosłych i 

dzieci. 

Stanisław Eggert – Jeśli ma ustalone godziny, że wtedy w tych. 
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Kierownik SPZOZ – Są określone godziny, ale jeśli ktoś się pojawi, no niech pan pomyśli, 

przyjmuje dorosłych, przychodzi dziecko z wysoką gorączką, to siłą rzeczy, wyjdzie i 

przyjmie dziecko, a potem pójdzie do dorosłego, nie ma żadnego zagrożenia, że lekarz 

przejdzie z jednego pomieszczenia i przyjmie dzieci i wejdzie do drugiego i przyjmuje 

dorosłych. 

Stanisław Eggert – Tylko, że on w jednym gabinecie przyjmuje. 

Kierownik SPZOZ – Jeżeli nie ma połączenia chorego dorosłego i oddzielnie i dziecka 

jednocześnie, to ma prawo przyjąć. 

Stanisław Eggert – Czyli dzieci i dorośli czekają w tej samej poczekalni? 

Kierownik SPZOZ – Mogą, jeżeli są chore, to mogą. 

Burmistrz Janusz Kosecki – Były takie sytuacje, że w jednym z gabinetów przyjmuje lekarz 

osoby dorosłe, a w drugim pomieszczeniu przyjmuje lekarz rodzinny i dzieci chore i 

dorosłych chorych, że w tym momencie można pójść, albo do jednego lekarza, który 

przyjmuje tylko dorosłych, albo do dra Krzyżanowskiego, który przyjmuje i dzieci i 

dorosłych. 

Stanisław Eggert – To dr Krzyżanowski nie ma określonych godzin, w których przyjmuje 

tylko dzieci? 

Kierownik SPZOZ – Proszę Pana, ja tylko odpowiem tak, wytężają siły i tyle ile daje im siła 

woli i poczucie tego, żeby być lekarzem, żeby nie było zagrożenia życia, jest to wszystko po 

stronie lekarza, to on za to bierze odpowiedzialność. I teraz tak czy to są ważne godziny, czy 

ważne jest czy może czy nie może. Jest lekarzem i powinien po prostu ratować pacjenta, 

godziny tu nie powinny być jakby tym warunkiem, który pozwala lekarzowi pracować, nie 

powinno tak być, lekarz pracuje 24 godziny i tak dalej, nie ma takich określonych ram, że 

tylko i wyłącznie, zawsze coś się wydarzyć, że przyjdzie pacjent chory, to nawet jak 

przyjmuje dzieci zdrowe, jak jest ratowanie życia, powinien takiemu pacjentowi pomóc. 

Adam Gawrzyał – Co z tym pogotowiem, czy jakieś szanse są, żeby to w Skórczu było? 

Kierownik SPZOZ – Nie i proszę na to nie liczyć. 

Adam Gawrzyał – A co z receptami? Przychodzi facet i daje pielęgniarce, że chce powtórkę 

leków. 

Kierownik SPZOZ – U nas nie ma pielęgniarek wypisujących recepty i takich nie będzie, ale 

można zostawić kartkę i lekarz tę receptę wypisze, tak, że problemu nie ma żadnego, ale nie 

musi stać po prostu w kolejce. 

Roman Pietrzykowski – A czy na Hallera ma Pani takie pielęgniarki? 
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Kierownik SPZOZ – Nie. Pielęgniarka nie podpisuje recepty, ma prawo wypisywać, ale 

odpowiedzialność za wypisaną receptę ponosi lekarz, dlatego nie skłaniam się ku temu, żeby 

wypisywały pielęgniarki, z tego względu, że obawiamy się, żeby coś złego się nie wydarzyło. 

Natomiast ta forma, że można zostawić kartkę i poprosić, żeby lekarz później wystawił 

receptę, uważam, że ta forma jest najbardziej właściwa 

Piotr Frost – Ja mam jeszcze jedno pytanie, w związku ze specjalistami, na Hallera jest tyle 

specjalistów, fantastycznie, naprawdę super, jeśli dostanie się skierowanie i przymierza się do 

przychodni na Hallera i mówi Pani pielęgniarka, no przykładowo nie ma takiego ortopedy i 

przekierowują do Medpharmy, czy prawidłowo? 

Kierownik SPZOZ – To znaczy, jeżeli nie ma lekarza, to w ten czas tak, tam gdzie po prostu 

jest kontakt, a jeżeli się zaraz państwo zapytacie: „Czy jesteśmy w stanie wszystkich 

przyjąć?” Nie. Bo na przykład mamy duże kontrakty, np. okulistyka, a pozostałe są 

minimalne, ale jednak jest lekarz, który niejednokrotnie jeśli jest taka sytuacja, że trzeba 

przyjąć to nie patrzymy, naprawdę pacjentów przyjmujemy, pomimo, że fundusz za to nie 

płaci. 

Piotr Frost – No właśnie w związku z tym, w przychodni, przykładowo w Medpharmie się 

dziwią, dlaczego my jako placówka ze Skórcza, do nich przychodzimy. 

Kierownik SPZOZ – Jeżeli chodzi o specjalistykę, to macie Państwo prawo wyboru, to nie 

jest tak, że my mamy tylko i ograniczone dla nas, do nas przyjeżdżają z Elbląga i z Gdańska, 

bo te poradnie niektóre, to są tak zwane rodzynki, na przykład Poradnia Chirurgii 

Naczyniowej, nie znajdzie Pan tak łatwo lekarza naczyniowego w Gdańsku, endokrynologa, 

są tylko 3 poradnie endokrynologiczne w całym pomorskim. My mamy 3 lekarzy 

endokrynologów. Moim ambitnym celem było, aby przybliżyć specjalistów do naszego 

obszaru. Mogliśmy mieć spokój same POZ-y. 

Marian Firyn – Bardzo dziękuję, za wyczerpującą informację. Zarządzam 5 minut przerwy. 

 Po przerwie powrócono d realizacji porządku obrad. 

 

AD.3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2016 

-    PRZEDSTAWIA KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. 
(załącznik nr 5 do protokołu) 

 

Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, w związku z czym odstąpiono od 

jego odczytania. Radni nie wnieśli również żadnych uwag ani zapytań, co do powyższego 

sprawozdania.  
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AD. 4.  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKÓRCZU 

ZA ROK 2016 - PRZEDSTAWIA KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. 
(załącznik nr 6 do protokołu) 

 
Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, w związku z czym odstąpiono od 

jego odczytania. Radni nie wnieśli również żadnych uwag ani zapytań, co do powyższego 

sprawozdania.  

 
 

AD.5. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 

W ROKU 2016 – PRZEDSTAWIA BURMISTRZ MIASTA. 
(załącznik nr 7 do protokołu) 

 

Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, w związku z czym odstąpiono od 

jego odczytania. Radni nie wnieśli również żadnych uwag ani zapytań, co do powyższego 

sprawozdania.  

 

 

AD.6. SPRAWOZDANIE Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH 

STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO – PRZEDSTAWIA SKARBNIK MIASTA. 
(załącznik nr 8 do protokołu) 

 
Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, w związku z czym odstąpiono od 

jego odczytania. Radni nie wnieśli również żadnych uwag ani zapytań, co do powyższego 

sprawozdania.  

 
 

AD.7. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W SKÓRCZU ZA 2016 ROK. 
(załącznik nr 9 do protokołu) 

 

Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, w związku z czym odstąpiono od 

jego odczytania. Radni nie wnieśli również żadnych uwag ani zapytań, co do powyższego 

sprawozdania.  

 

AD.8. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY 

FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA LATA 2017-2021. 
(załącznik nr 10 do protokołu) 

 
Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały, przedstawiła jej Przewodnicząca Barbara Graban. 
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W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 12, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXVI/127/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 marca 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 9. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY  MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2017 ROK. 

(załącznik nr 11 do protokołu) 
 

 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały, przedstawiła jej Przewodnicząca Barbara Graban. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 12, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXVI/128/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 marca 2017 r. 

została podjęta. 

 

 

AD.10. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE DOSTOSOWANIA SIECI SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW DO NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO. 
(załącznik nr 12 do protokołu) 

 

Projekt powyższej uchwały przedstawił zebranym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki, 

odczytując uzasadnienie do projektu uchwały.  

Roman Pietrzykowski – Panie Dyrektorze, mam pytanie, czy posiada Pan już wszystkie akty 

prawne dotyczące przygotowania szkoły na 2017/2018 rok? 

Andrzej Bunikowski – Niestety nie, czekamy na rozporządzenie dotyczące ramowych planów 

nauczania, nie czekamy tylko na rekrutację do przedszkola i szkoły podstawowej, nasi 

absolwenci czekają na informację dotyczącą rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, 
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czekamy na zapewnienie kuratora oświaty, czekamy na uzgodnienia starostwa względem 

szkół ponadgimnazjalnych, pracujemy na bazie projektów. 

W związku z brakiem dalszych pytań co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania 

był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 12, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXVI/129/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 marca 2017 r. 

została podjęta. 

 

 
AD. 11. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA „PROGRAMU OPIEKI  

NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT  
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA ROK 2017”. 

(załącznik nr 13 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały przedstawił zebranym Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji – Marcin Hałas. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały, przedstawiła je Przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały, 

przedstawiła je Przewodnicząca Lipińska Ewa. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 12, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXVI/130/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 marca 2017 r. 

została podjęta. 

 
 

AD.12. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ  
DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE  

DLA GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ. 
(załącznik nr 14 do protokołu) 
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Projekt powyższej uchwały przedstawił zebranym Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji – Marcin Hałas. 

Pan Marcin Hałas poinformował, że aktualizację założeń projektu omówił Pan Leszek 

Bugalski, Prezes Fundacji, która wykonywała to opracowanie. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały, przedstawiła je Przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej, co do powyższego projektu uchwały, 

przedstawił je PrzewodniczącyRoman Pietrzykowski. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 12, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXVI/131/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 marca 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD.13. SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI ZA ROK 2016. 

Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła Przewodnicząca 

Barbara Graban. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarczej przedstawił PrzewodniczącyRoman 

Pietrzykowski. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Sprawozdanie z prac Komisji Społecznej przedstawiła PrzewodniczącaEwa Lipińska. 

Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnejza II półrocze 2016 roku przedstawiła 

PrzewodniczącaJustyna Kreja. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionych sprawozdań, Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad ich przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem sprawozdań z prac komisji – 12, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 
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CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

AD. 1.INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA. 

Burmistrz Miasta Skórcz – Janusz Kosecki, poinformował, że w tym tygodniu doszło 

do zmiany na stanowisku Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wierzyca. Pan Krystian 

Kamień złożył oficjalnie rezygnację, został powołany nowy Przewodniczący - Pan Marcin 

Nowak. W skład Zarządu wszedł radny Rady Miasta Zdzisław Radelski i moja osoba. Jutro 

odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego zarządu. Na bieżąco będę Państwa informował o 

sytuacji. 

 

AD. 2. ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zakończył XXVI sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 18:40.  Protokół zawiera 16 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 18 załączników. 

 

       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

                 Marian Firyn 

 

 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

 

Skórcz, dnia  06 kwietnia 2017 r. 


