Protokół nr 29/2013
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Świerzawa
odbytego w dniu 23 maja 2013 r.
Goście zaproszeni:
1. Marian Matusiak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa
2. Jowita Chlebosz – pośrednik pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi – Punkt Obsługi
Bezrobotnych w Świerzawie
3. Sabina Kobylińska – Kierownik SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Świerzawie
4. Jolanta Mądry – główna księgowa SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Świerzawie
5. Renata Dawid – Urbańska – mieszkanka Świerzawy
6. Andrzej Chodyra – Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa
Porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat bezrobocia na terenie miasta i gminy Świerzawa.
2. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Świerzawie za rok 2012
i I kwartał 2013 roku.
3. Omówienie uchwał oraz opinia do uchwał dotyczących sesji.
4. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Chlebosz otworzyła posiedzenie Komisji i stwierdziła,
że uczestniczy w nim 4 radnych, co stanowi kworum pozwalające na prowadzenie obrad
i podejmowanie decyzji.
Następnie Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad.
Przewodnicząca poinformowała również o tym, że Przewodniczący Rady MiG skierował do
Komisji w celu rozpoznania skargę na lekarza pediatrę, kierownika Przychodni Rejonowej
w Świerzawie, przesłaną do Ministerstwa Zdrowia przez mieszkankę Świerzawy.
W związku z tym Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt
dotyczący rozpoznania w/w skargi.
Nikt z członków Komisji nie zgłosił uwag, w związku z czym Przewodnicząca poinformowała, że
porządek obrad został przyjęty.
Ad 1. Informacja na temat bezrobocia na terenie miasta i gminy Świerzawa.
Komisja zapoznała się z informacją na temat bezrobocia na terenie miasta i gminy Świerzawa,
przedstawioną przez pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi – Punkt Obsługi
Bezrobotnych w Świerzawie (załącznik).
Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad 2. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Świerzawie za rok 2012
i I kwartał 2013 roku.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności SP ZOZ Przychodnia Rejonowa
w Świerzawie za rok 2012 i I kwartał 2013 roku, przedstawionym przez Kierownika SP ZOZ
Przychodnia Rejonowa w Świerzawie Sabinę Kobylińską (załącznik).
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania.
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Ad 3. Rozpoznanie skargi
w Świerzawie.
Przewodnicząca Komisji ( w obecności Kierownika SP ZOZ Przychodni Rejonowej w Świerzawie
p. S. Kobylińskiej) zapoznała członków Komisji z treścią skargi przesłaną do Ministerstwa Zdrowia
przez mieszkankę Świerzawy na lekarza pediatrę, kierownika Przychodni Rejonowej
w Świerzawie (załącznik – skarga p. R.D-U z dnia 21 kwietnia 2013 r.).
Do Komisji skargę w dniu 14.05.2013 r. przekazał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Świerzawa.
Zgodnie z & 125 ust. 3 statutu Miasta i Gminy Świerzawa zatwierdzonego uchwałą nr 28/V/2003
Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 05 marca 2003 r. skargi mieszkańców przyjmuje
przewodniczący rady, który kieruje skargę do rozpoznania przez komisję rewizyjną).
Przewodniczący Rady pismem z dnia 14.05.2013 r. wystąpił do Kierownika Przychodni
p. S. Kobylińskiej o szczegółowe wyjaśnienie wszystkich zarzutów postawionych w skardze
(załącznik)
Ponadto, pismem z dnia 14.05.2013 r. Przewodniczący Rady wystąpił z zapytaniem do Narodowego
Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, czy lekarz miała podstawy do odmowy przyjęcia dziecka
i udzielenia porady lekarskiej (załącznik).
Kierownik SP ZOZ Przychodni Rejonowej w Świerzawie p. S. Kobylińska udzieliła pisemnej
odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Rady (załącznik – pismo z dnia 20.05.2013 r.).
Narodowy Fundusz Zdrowia nie udzielił odpowiedzi na przesłane pismo.
Przewodnicząca Komisji E. Chlebosz zapytała p. S. Kobylińską, czy chciałaby dodać coś
jeszcze do udzielonych pisemnych wyjaśnień.
P. S. Kobylińska poinformowała Komisję, że nie ma nic do dodania, ponad to, co zawarła w piśmie
stanowiącym odpowiedź na pismo Przewodniczącego Rady MiG i podtrzymała swoje uzasadnienie.
P. S. Kobylińska podkreśliła, że nie jest prawdą to, co zostało zawarte w skardze.
Na dalsze obrady Komisji Przewodnicząca E. Chlebosz zaprosiła wnoszącą skargę p.R.D-U.
Skarżąca poinformowała Komisję, że po odmowie uzyskania porady dla chorego dziecka
w Przychodni Rejonowej w Świerzawie udała się do lekarza w Jeleniej Górze, gdzie taką poradę
otrzymała. Po zbadaniu tam dziecka, lekarz wypisał dziecku antybiotyk. Skarżąca zadeklarowała,
że przedłoży Komisji stosowną dokumentację, potwierdzającą konieczność zdiagnozowania w tym
dniu dziecka.
Przewodnicząca Komisji poprosiła w związku z tym, aby skarżąca spotkała się z członkami Komisji
na 15 minut przed sesją Rady MiG w dniu 29 maja 2013 r. w celu okazania dokumentacji
z udzielonej porady.
Po szczegółowym omówieniu wszystkich okoliczności, Komisja, zdecydowała, że projekt
uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miasta i Gminy pod obrady w dniu 29 maja 2013 r.
Ad.4. Omówienie uchwał oraz opinia do uchwał dotyczących sesji.
Komisja omówiła i zaopiniowała następujące projekty uchwał na XXX sesję Rady Miasta
i Gminy:
1) nr 148 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie – ref.
J. Mądry - opinia pozytywna,
2) nr 149 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty
za pojemnik - opinia pozytywna,
3) nr 150 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy
Świerzawa na lata 2013-2022 ref. A. Chodyra - opinia pozytywna,
4) nr 151 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok ref.A. Chodyra - opinia pozytywna,

- 3 5) nr 152 w sprawie udzielenia dotacji na ochronę zabytków ref. A. Chodyra - opinia
pozytywna.
Ad.5. Sprawy bieżące.
Komisja nie poruszała żadnych spraw w tym punkcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknęła
obrady.
Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Chlebosz

Protokółowała:
Władysława Tyka
insp. d/s obsługi rady i jej organów

