
Protokół Nr 14 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 30 stycznia 2017 r., które odbyło 

się w Sali posiedzeń UMiG w Kolonowskiem w godz. 16,00 – 18,00 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni według listy obecności tj. 7/7 

radnych, członków komisji. W posiedzeniu udział wzięli p. M. Kocot – Naczelna Pielęgniarka 

Caritas Diecezji Opolskiej, p. B. Ściupider – Kierownik Stacji Opieki Caritas w Kolonowskiem,  

p. E. Wiśniewska-Wróbel – podinspektor UMiG oraz p. R. Kupke - przewodniczący Rady 

Miejskiej. 

Pani K. Gotwald – przywitała obecnych, przedstawiła porządek posiedzenia komisji. Z uwagi 

na udział w posiedzeniu przedstawicieli Caritas jako pierwsze proponuje omówienie spraw 

związanych z działalnością Caritas. 

Pani B. Ściupider – podstawowym celem działania Stacji jest  opieka pielęgniarska i paliatywna 

nad osobami chorymi oraz zabiegi rehabilitacyjne prowadzone przez gabinet. Stacja Opieki 

Caritas współpracuje z MGOPS, z placówkami służby zdrowia, pomocy społecznej oraz 

parafiami. Sprawuje opiekę nad chorymi z zakresu opieki długoterminowej. Opieka 

długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy 

wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. Opieka ta sprawowana jest we 

współpracy z lekarzem rodzinnym. 

Gabinet rehabilitacyjny świadczy usługi ambulatoryjne w zakresie: kinezyterapii, fizykoterapii, 

światłolecznictwa, elektro lecznictwa, masaży.  

Jeżeli chodzi o finansowanie to z Narodowego Funduszu otrzymujemy na dwie osoby 2400 

pkt. Środki otrzymywane z kontraktu starczają na ok. 10 dni w miesiącu. Przykładowo: zabiegi 

ruchowe NF – 630 pacjentów, środki z gmin – 1556 pacjentów, masaże NF – 1528 pacjentów, 

środki z gmin – 653 pacjentów, elektro lecznictwo NF – 2087 pacjentów, środki z gmin – 7006 

pacjentów, pole magnetyczne NF – 472 pacjentów, środki z gmin – 2290 pacjentów, 

światłolecznictwo NF – 1052 pacjentów, środki z gmin – 1443 pacjentów. Ogółem wykonano 

u pacjentów w domu 5190 zabiegów, w tym  zabiegów pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych. Jak 

co roku przygotuje i dostarczy do urzędu rozliczenie z otrzymanej dotacji na realizację zadań z 

zakresu opieki. 

Pan R. Kupke – ile dotuje gmina Ozimek?  

Pani B. Ściupider – gmina Ozimek przekazuje nam 70.000 zł. W pierwszej kolejności 

przyjmujemy pacjentów z terenu gminy Kolonowskie. Z uwagi na zmiany stacja Caritas 

obejmuje również teren gminy Ozimek. 

Pan R. Kupke – nigdy i nikt nie kwestionował, iż jest potrzeba świadczenia usług dla osób 

chorych, czy też usług rehabilitacyjnych. Z danych przedstawionych wynika, iż potrzeba na ten 

rodzaj usług wzrasta. 

Pani K. Bajsarowicz – Spałek – ostatnio miała okazję korzystać z zabiegów rehabilitacyjnej. 

Słowa uznania należą się pielęgniarkom za ich zaangażowanie, wysiłek. Korzystających z 

gabinetu rehabilitacyjnego jest dożo, społeczeństwo się starzeje a potrzeby w kolejnych latach 

mogą być większe. 



Pani M. Kocot – wychodząc naprzeciw potrzebom zwiększenia ilości usług przez nasze 

placówki w tym roku przystąpimy do programu pilotażowego pn. opiekun medyczny. My z 

naszej strony płacimy za wykształcenie (szkolenie medyczne 1 roczne). Dofinansowanie 

obejmuje zatrudnienie na okres 2 lat w tym wynagrodzenie od 40.000 – 45.000 zł rocznie, zakup 

sprzętu, samochód, paliwo. Warunkiem realizacji projektu jest jego kontynuacja przez kolejne 

dwa lata. Koszt zatrudnienia pracownika przez kolejne lata będzie ponosić gmina. 

Pan N. Koston – burmistrz stwierdził, iż nigdy ani on, ani radni nie kwestionowali potrzeby 

dalszej realizacji zadań przez Caritas. Są zadania priorytetowe dotyczące gospodarki lecz 

zadania z zakresu opieki zawsze były na pierwszym miejscu pomimo, iż nie zostały zapisane 

w wcześniejszej strategii.  

Pani K. Gotwald – dziękuje gościom za przedstawienie informacji na temat działalności oraz 

udział w posiedzeniu komisji. Prosi burmistrza o przedstawienie spraw z zakresu reformy 

systemu oświaty. 

Pan N. Koston – burmistrz w dniu dzisiejszym byliśmy w Kuratorium Oświaty w Opolu celem 

zaopiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjum do nowego 

ustroju szkolnego. Przygotowaliśmy dwa różne projekty uchwał, lecz niestety nasze propozycje 

nie uzyskały aprobaty. Kurator jednoznacznie stwierdził, iż szkoły podstawowe muszą 

obejmować klasy od I do VIII. Jeżeli chodzi o gimnazjum to pozostałe klasy ulegają 

wygaszeniu w kolejnych latach.  Inne rozwiązania w najbliższych latach nie są możliwe do 

zastosowania. W naszej gminie nic faktycznie się nie zmieni jeżeli chodzi o sieć szkół. 

Rozwiązanie proponowane w piśmie skierowanym do rady, burmistrza przez dyrekcję jak i 

radę rodziców w Staniszczach Małych staje się faktem. Za zastosowaniem innego rozwiązania 

nie przemawiały takie argumenty jak wyższe koszty, mała liczebność uczniów w oddziałach 

poszczególnych placówek. Uzyskaliśmy informację, że gminy otrzymają dodatkowe środki na 

wprowadzenie reformy oświatowej. Brak szczegółów jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, 

kwestie finansowe oraz nic nie wiadomo na temat siatki godzin. W terminie do 31 marca br. 

musimy podjąć decyzję w przeciwnym wypadku kuratorium nam ustalić sieć szkół.  

Pani K. Gotwald – w tej sytuacji dyskusja nad wyborem zaproponowanym nam wcześniej staje 

się zbędna. 

Pan R. Kupke – informuje, iż spółka KGK zastosowała nowe, inne zasady rozliczeń za wodę, 

ścieki. Obecnie raz na kwartał będzie spisywany licznik. W otrzymanym rozliczeniu brak jest 

prognozowanych opłat w rozbiciu na poszczególne terminy. Brak informacji o terminie 

płatności. Dzisiaj podczas dyżuru przyjął mieszkańca, który skarżył się na zbyt wysokie ceny 

wody. Prosi aby ponownie w naszej gazetce napisać na temat kalkulacji taryfy, co składa się na 

tak wysokie ceny. 

Burmistrz – wpływ na cenę wody mają koszty przeprowadzonych inwestycji, co było 

omawiane przy analizie taryfy. 

Pani J. Urbańczyk – uważa, że w rachunku powinien być wskazany termin dokonywanych 

odczytów z uwagi na różnego rodzaju oszustów, w szczególności mając na uwadze ludzi 

starszych. 

Na tym posiedzenie zakończono.   

Protokółowała: M. Bednorz                                            Przewodnicząca Komisji: K. Gotwald 


