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  Podkowa Leśna, Miejska Biblioteka Publiczna ul. Błońska 50                                                                                  
 
                       
 
 

PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ    
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji BudŜetu , Finansów i Inwestycji 

oraz  

Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 

Rady Miasta Podkowy Leśnej , 

które odbyło się 7 lipca 2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

 

 

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).  

 

Przewodniczący obu Komisji powitali wszystkich zebranych i otworzyli posiedzenie 

stwierdzając quorum. Przewodnicząca A.Stencka przedstawiła zaproponowany porządek 

wspólnego posiedzenia i uściślając go wskazała  projekty uchwał, które powinny być 

zaopiniowane przez obie komisję. Z uwagi na to, Ŝe projekt protokołu z ostatniego 

posiedzenia KBFiI nie jest jeszcze gotowy, zaproponowała jego przyjęcie na następnym 

spotkaniu.  

Członkowie KBFiI jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia: 

1. Postęp prac nad realizacją inwestycji budowy szkoły w aspekcie początku roku 

szkolnego 2011/2012. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych na X sesję Rady Miasta Podkowy 

Leśnej.  

3. Sprawy bieŜące. 

4. Wolne wnioski. 

Przewodnicząca przekazała prowadzenie obrad Przewodniczącemu KKOSiSS informując,                  

Ŝe podejmuje się zadania protokołowania oraz przeprowadzania głosowań.  

Przewodniczący M.Foks zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad przez 

KKOSiSS.  

 

RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
 
KOMISJA KULTURY OŚWIATY SPORTU I  SPRAW SPOŁECZNYCH 
 
u l .  A ka c jowa  39 /41 ,  05 -807  Podkowa  Le śna ,   
e -ma i l :  ma c ie j . foks@pod kowa le sna .p l  
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Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

2. Postęp prac nad realizacją inwestycji budowy szkoły w aspekcie początku roku 

szkolnego 2011/2012. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych na X sesję Rady Miasta Podkowy 

Leśnej.  

4. Sprawy bieŜące. 

5. Wolne wnioski. 

Ad. 1) 

Protokół z ostatniego posiedzenia KKOSiSS został przyjęty jednogłośnie, bez uwag, 

następującym stosunkiem głosów : 7 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się. 

Ad. 2) 

P. Grzegorz Lewandowski przedstawił zakres prac koniecznych do wykonania przed 

rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012, ujętych w aktualnym szczegółowym 

harmonogramie opracowanym przez wykonawcę. Zaliczył do nich: przebudowę wejścia                    

do szkoły, roboty drogowe, ciągi piesze, nowe ogrodzenie, bramy wjazdowe, oświetlenie 

ciągów pieszych, w starym budynku przebudowa sekretariatu, monitoring, gabinety 

dyrekcji, pomieszczenia dla pedagoga i pielęgniarki, skomunikowanie starego budynku z 

nową częścią, porządkowanie wokół „starej” szkoły, wykonanie termomodernizacji wraz z 

opaskami. Zapewnił, Ŝe nie ma obawy i Ŝe uzgodniony zakres robót będzie wykonany. 

P. Piotr Gołąbek – właściciel firmy i główny wykonawca inwestycji budowy szkoły – 

potwierdził, Ŝe na 100% zostanie wykonany zakres robót tak, aby dzieci mogły wejść                       

do szkoły i rozpocząć naukę. Inwestycja codziennie jest wizytowana przez niego                         

i p.Lewandowskiego. 

P. Lewandowski (w odpowiedzi na pytania radnych M.Foksa, A.Świderskiej, 

A.Łukasiewicz oraz p. M.Gessner ) - powiedział, Ŝe w sierpniu będzie wykonany dach 

nad salą gimnastyczną, oszklenie i elewacja. Są opóźnienia, więc trudno określić, kiedy 

będzie ona oddana do uŜytku. Sprawa protokołu konieczności została domówiona.               

Nad planowaniem środków finansowych na wyposaŜenie szkoły czuwa p.dyr. 

A.Markowicz. Kwota 90 tys. zł dotyczy głównie stałych elementów tego wyposaŜenia. 

Środki na wyposaŜenie trzeba będzie zabezpieczyć w przyszłorocznym budŜecie miasta. 

P.Z.Bojanowicz - wystąpił z wnioskiem o powołanie tymczasowego 3-osobowego 

zespołu do spraw monitorowania realizacji inwestycji szkolnej w aspekcie rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego.  

P.A.Foss – stwierdziła brak zasadności powołania zespołu w sytuacji, gdy w UM są osoby 

kompetentne do zajmowania się sprawami inwestycji. 

P.G.Smoliński – zaproponował, aby, gdy wniosek p.Bojanowicza będzie przyjęty, w 

składzie zespołu uwzględnić członków KKOSiSS. 
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Przewodnicząca A.Stencka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem p.Bojanowicza. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez członków KBFiI stosunkiem głosów: 

za – 4, przeciw – 2, wstrzymały się - 2 

 

P.A.Łukasiewicz - jako alternatywę dla zespołu poddała pod rozwagę zorganizowanie                      

w sierpniu spotkania KKOSiSS poświęconego inwestycji budowy szkoły. 

P.A.Foss wystąpiła do KKOSiSS z wnioskiem formalnym, aby na najbliŜszym 

sierpniowym posiedzeniu poruszyć sprawę rozbudowy szkoły. 

Przewodniczący M.Foks poddał go pod głosowanie. 

Wniosek został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków KKOSiSS                              

(7 – za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymało się). 

Do prac w tymczasowym zespole do spraw monitorowania realizacji inwestycji szkolnej                  

w aspekcie rozpoczęcia nowego roku szkolnego zgłoszono kandydatury                                 

p. G.Smolińskiego, p. Z.Bojanowicza i p. A. Krupy.  

Przewodnicząca A.Stencka przeprowadziła głosowanie. PowyŜszy skład zespołu został 

pozytywnie przyjęty przez członków KBFiI stosunkiem głosów: 

za – 6, przeciw – 0, wstrzymały się – 2. 

Ad.3)  

a) KKOSiSS zajęła się zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia                   

od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

P.A.Łuksiewicz – poinformowała, Ŝe w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie 5-

osobowego zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników, wybranego przez Radę 

Miasta. Członkowie zespołu przejrzeli teczki 7 kandydatów i stwierdzili, Ŝe spełnili oni 

wymogi formalne. Zespół zwraca się teraz do Rady Miasta o podjęcie uchwały, która 

umoŜliwi mu zaopiniowanie niniejszych kandydatur.  

Przewodniczący M.Foks zarządził głosowanie. Projekt uchwały został jednogłośnie 

pozytywnie zaopinowany przez członków KKOSiSS (za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się - 

0). 

b) Przewodniczący M.Foks przedstawił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 

na zawarcie umowy najmu w trybie przetargowym lokalu uŜytkowego na okres 

powyŜej trzech lat.  

 

P.Burmistrz M.Stępień-Przygoda - uzasadniła przedstawiony projekt informując m.in.,                    

Ŝe p. dr Perka wystosowała pismo, w którym zwraca się z prośbą o przedłuŜenie umowy 

najmu w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat oraz obniŜenie stawki czynszu                           

do 15 zł za m2, wraz z odstąpieniem od corocznej jej rewaloryzacji. Stwierdziła, Ŝe będąc 

odpowiedzialna finansowo i moralnie nie mogła przedstawić innej propozycji.  

P.Z. Bojanowicz – stwierdził, Ŝe miasto nie powinno szukać pieniędzy w słuŜbie zdrowia                      
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i podejmować jakiekolwiek próby szukania innego najemcy, podczas gdy p.Perka ma 

renomę. Wystąpił z wnioskiem o zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym, 

podwyŜszenie stawki czynszu o 10% oraz wydłuŜenie terminu okresu najmu do 7 lat. 

Mieszkaniec p. Kołodziejak – poparł wniosek p.Bojanowicza dodając, Ŝe naleŜałoby 

wydłuŜyć okres najmu do 10 lat. Powołał się na kontakty z rynkiem zajmującym się 

wynajmem i stwierdził, Ŝe istnieje tendencja do obniŜania a nie podwyŜszania czynszów. 

Przewodniczący M.Foks – wskazał na konieczność równoległego rozpatrywania projektu 

uchwały p.Burmistrz wraz z projektem wniesionym przez radnego p.B.Jestadta. 

Odczytał projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie umowy najmu w 

trybie bezprzetargowym lokalu uŜytkowego na okres powyŜej trzech lat. Zwrócił uwagę                      

na bardziej szczegółowe zapisy w uzasadnieniu p.Jestadta. Osobiście, jako radny, poparł 

tryb bezprzetargowy, m.in. ze względu na brak analogii do przetargu na księgarnię oraz 

kwestię zaufania pacjentów do lekarzy leczących w przychodni p.Perki. 

P.A.Świderska – nie jest pacjentką Basisu, ale jest za odstąpieniem od przetargu                                

i podpisaniem umowy na 10 lat. Podała przykłady innych umów w trybie 

bezprzetargowym m.in. z SEN-MARKiem. 

P.P.Siedlecki – analizował za i przeciw obu trybów. Jako pacjent Basisu chciałby, aby się 

nic nie zmieniło. Jako radny chciałby, aby w tym miejscu była przychodnia i dobrze 

słuŜyła miastu. Przypomniał tekst ślubowania na radnego. W kontekście tego uwaŜa, Ŝe 

naleŜy dobrze przyjrzeć się przepisom prawnym, tak, by w przypadku przyjęcia trybu 

bezprzetargowego nie zaszkodzić mieszkańcom i p.Perce. Powołał się na przykład Rady 

Miasta Myślenice, która przyjęła uchwałę w sprawie  wyraŜenia zgody na bezprzetargową 

umowę najmu gruntu i uchwała ta została uniewaŜniona przez wojewodę. Stwierdził,                         

Ŝe w Podkowie są dwa ZOZ-y i ten drugi takŜe moŜe wystąpić do miasta o wsparcie, tak 

jak teraz Basis. Jeśli wojewoda uniewaŜni uchwałę, będziemy mieć problem. P.Perka 

moŜe wziąć udział w przetargu na jasnych zasadach prawnych i nikt nam nie zarzuci, Ŝe 

są jakieś powiązania. Opowiedział się więc za trybem przetargowym. 

Pan G.Perka – przypomniał, Ŝe w ubiegłym roku Rada  Miasta przyjęła ok. 10 uchwał 

dotyczących trybu bezprzetargowego na okres powyŜej 3 lat. Propozycja 15-letniego 

terminu umowy najmu związana jest z okresem inwestycyjnym. Basis zainwestował juŜ 

kwotę ok. 400 tys. zł, a zaplanowane są wydatki na zakupienie urządzeń w wysokości ok. 

700 tys. zł. Jeśli umowa będzie na okres 5 lat, Basis będzie się musiał wycofać z pewnych 

planów ze szkodą dla pacjentów. Optymalny okres wynosi co najmniej 7 do 10 lat. 

Powołał się na stawki czynszu w okolicznych gminach. Stwierdził, Ŝe Basis obecnie 

utrzymuje się ze środków z NFOZ i jeśli stawka będzie podwyŜszana będzie musiał 

zrezygnować z dofinansowania usług specjalistycznych. Z rozmów z prawnikami wynika, 

Ŝe nie stosuje się zamroŜenia stawek czynszu. Na pytanie pani A.Foss odpowiedział, Ŝe 

wysokość stawki kontraktowej na pacjentów jest zróŜnicowana ze względu na wiek 
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pacjentów. Średnio jest to 10 zł od pacjenta na miesiąc (8 zł za lekarza, 2 zł za opiekę 

pielęgniarską). Istnieje moŜliwość zawarcia umowy uzaleŜniającej wysokość 

wynagrodzenia od ilości świadczeń, ale wiąŜe się to z pisaniem ogromnej ilości raportów. 

Aby kontrakt mógł być zawarty, musi być zatrudniona odpowiednia ilość lekarzy, 

pielęgniarek, musi być wymagany sprzęt medyczny. śeby wyjść na 0 trzeba mieć 

zapisanych minimum 2,5 tys. pacjentów.  

Pani M.Perka – stwierdziła, Ŝe wypowiedź p.Siedleckiego nosi znamiona demagogii. 

Nikt nie wie, co zrobi Medicus. Przy przyjęciu wariantu przetargu istnieją trzy zagroŜenia. 

Pierwszy to taki, Ŝe przetarg wygrywa ktoś, kto nie jest lekarzem. Wtedy nie moŜe 

podpisać umowy z NFOZ-em. Drugi – gdy wygrywa lekarz bez listy pacjentów – wtedy 

zaczyna od początku, Basis zabiera sprzęt i personel. Pacjenci są w niebycie, przez 

dłuŜszy czas nie mają lekarza. Trzeci – gdy wygrywa Basis i UM podnosi stawkę czynszu 

– przychodnia zmniejsza wtedy ilość usług dla pacjentów.  

P.A.Świderska – ad vocem wypowiedzi p.Siedleckiego stwierdziła, Ŝe nie wyobraŜa 

sobie, by ktoś z radnych głosował niezgodnie ze swoim sumieniem. Nie moŜna być trochę 

radnym i trochę mieszkańcem – trzeba się określić. 

Przewdniczący M.Foks -  wyraził uznanie, Ŝe p.Siedlecki przedstawił merytoryczne 

argumenty kontra trybowi bezprzetargowemu. 

Przewodnicząca A.Stencka – pozytywnie odniosła się do propozycji trybu 

bezprzetargowego. Powołała się na swoje osobiste doświadczenia jako pacjentki Basisu 

oraz wypowiedzi mieszkańców ze swojego okręgu wyborczego. Przytaczała argumenty 

dotyczące m.in. sprawy zaufania pacjentów do lekarzy, pełnienie w przychodni sobotnich 

dyŜurów, niskie ceny usług specjalistycznych, dobre wyposaŜenie gabinetów lekarskich.  

P.H.Skowron – jest pacjentką Basisu. Wysokość czynszu to 2% dochodów z NFOZ-u. 

ObniŜkę czynszu naleŜy uzasadnić. Jedynym sposobem na obniŜenie czynszu jest 

ogłoszenie przetargu.  

Mieszkaniec p. Kołodziejak – stwierdził, Ŝe podoba mu się wypowiedź p.Siedleckiego,                   

bo wnosi w dyskusję duch legalizmu. Nigdzie jednak nie jest napisane, Ŝe tryb 

bezprzetargowy jest gorszy od przetargowego. Jest on legalny. 

P.J.Chrzanowski – przypomniał, Ŝe radni zostali obdarzeni przez mieszkańców kredytem 

zaufania, ale muszą dbać o interes miasta. P.Burmistrz jest burmistrzem wszystkich 

mieszkańców, nie tylko pacjentów p.Perki. Decyzja o przetargu była powodowana tym,                        

by nie było zarzutu o stronniczość. Umowa najmu na 5 lat bez przetargu jest rozsądną 

decyzją. NaleŜałoby oczekiwać od p.Burmistrz, by czynsz był na obecnym poziomie. 

Mieszkaniec P.A.Gazda -  odniósł się do wypowiedzi p.Siedleckiego. W oparciu o art. 37                 

ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta ma prawo wyrazić zgodę na 

odstąpienie od przetargu przy zawieraniu umowy najmu. Podał przykłady takich umów 

zawartych przez miasto – z Werandą na 5 lat, z Centertelem na 5 lat, z warzywniakiem – 
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powyŜej 3 lat, działka na ul. Brwinowskiej – zgoda RM na podpisanie umowy dzierŜawy 

gruntu powyŜej 30 lat. Popiera propozycję umowy w trybie bezprzetargowym na 10 lat.  

Mieszkanka P.M.Gessner – ceni p.Siedleckiego za odwagę cywilną, jednak 

powoływanie się na ślubowanie radnego w kontekście omawianych projektów uchwał jest 

nie na miejscu. Sprawa księgarni jest nieporównywalna ze sprawą przychodni. Gdyby 

przetarg wygrał ktoś inny, sytuacja pacjentów będących w trakcie leczenia byłaby bardzo 

trudna.  

P.J.Kubicki – poparł projekt dotyczący trybu bezprzetargowego, skłaniając się do 

propozycji 7-letniej umowy najmu.  

P.B.Jestadt – omawiając swój projekt uchwały powołał się na rozmowy z ok. 40 

mieszkańcami na temat przychodni. Przychylił się do propozycji przedłuŜenia umowy                       

najmu na więcej niŜ 5 lat. 

Przewodniczący M.Foks podziękował p.Burmistrz, radnym i mieszkańcom za rzeczową 

dyskusję i poprosił członków obu komisji o głosowanie nad poszczególnymi projektami. 

Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie 

przetargowym lokalu uŜytkowego na okres powyŜej trzech lat został pozytywnie 

zaopiniowany przez KKOSiSS stosunkiem głosów: za – 4, przeciw – 2, wstrzymał się – 1.  

Przewodnicząca A.Stencka przeprowadziła głosowanie wśród członków KBFiI. 

Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie 

przetargowym lokalu uŜytkowego na okres powyŜej trzech lat został negatywnie 

zaopiniowany przez KBFiI stosunkiem głosów: za – 2, przeciw – 5, wstrzymał się – 1.  

Przewodniczący M.Foks przeczytał treść projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody                    

na przedłuŜenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu uŜytkowego na okres 

powyŜej trzech lat. Z treści uchwały wynika, Ŝe dotyczy ona przedłuŜenia umowy na 

okres 5 lat. 

P.Z. Bojanowicz przypomniał, Ŝe wystąpił z wnioskiem o umowę najmu w trybie 

bezprzetargowym i wydłuŜenie terminu okresu najmu do 7 lat. 

Przewodnicząca A.Stencka zarządziła głosowanie nad wnioskiem p.Bojanowicza.  

Członkowie KBFiI pozytywnie przyjęli powyŜszą poprawkę stosunkiem głosów: za – 5, 

przeciw – 1, wstrzymały się – 2.  

P.Z.Bojanowicz odnosząc się do wcześniejszej swojej wypowiedzi wystąpił z wnioskiem                  

o wprowadzenie do projektu uchwały p.Jestadta dodatkowego zapisu: „uśredniona 

stawka czynszu powinna być ustalona na poziomie nie mniejszym niŜ obecnie,                                 

z uwzględnieniem corocznej rewaloryzacji”. 

Przewodnicząca A.Stencka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem p.                             

Z. Bojanowicza. 

Członkowie KBFiI przyjęłą tę poprawkę stosunkiem głosów: za – 2, przeciw – 1, 

wstrzymało się – 5.  
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Przewodnicząca A.Stencka poprosiła, aby KBFiI zaopiniowała projekt uchwały wniesiony 

przez p.Jestadta z uwzględnieniem przyjętych poprawek.  

Członkowie KBFiI pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 

przedłuŜenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu uŜytkowego                     

na okres powyŜej trzech lat, jednocześnie wnioskując o uwzględnienie zmian w zapisie 

projektu dotyczących: 

1)  zmiany terminu umowy najmu z 5 na 7 lat oraz  

2) wprowadzenia do projektu uchwały p.Jestadta dodatkowego zapisu: „uśredniona 

stawka czynszu powinna być ustalona na poziomie nie mniejszym niŜ obecnie,                

z uwzględnieniem corocznej rewaloryzacji” 

stosunkiem głosów: za – 5, przeciw – 0, wstrzymały się – 3. 

P.A.Łukasiewicz – zwróciła uwagę na brak parafki prawnika pod projektem uchwały 

p.Jestadta. 

P.Z.Bojanowicz – stwierdził, Ŝe radni mogą przygotować projekt uchwały i nie musi być 

ona parafowana przez prawnika. Radca prawny moŜe ją odrzucić, jeśli będzie niezgodna                           

z prawem. 

Przewodniczący M.Foks – KBFiI wnioskowała o nie obniŜanie wysokości czynszu, więc                   

nie będzie negatywnych skutków dla miasta. 

P.Burmistrz M.Stępień-Przygoda – przestrzegła, Ŝe w przypadku wpisania do treści 

projektu uchwały stawki czynszu, uchwała moŜe być uchylona przez wojewodę. Radni nie 

mogą wchodzić w nie swoje kompetencje. 

P.A.Łukasiewicz i p.J.Chrzanowski – wystąpili z wnioskiem o głosowanie nad 

projektem uchwały p.Jestadta bez uwzględnienia zmian wprowadzonych przez KBFiI. 

Przychylili się do uwagi, Ŝe ustalanie stawki czynszu leŜy w kompetencjach burmistrza.  

Przewodniczący M.Foks – wystąpił z wnioskiem dalej idącym – o wprowadzenie                        

do projektu uchwały p.Jestadta zmiany terminu umowy najmu z 5 do 7 lat zgodnie z 

propozycją KBFiI. Poddał go pod głosowanie.  

Członkowie KKOSiSS negatywnie zaopiniowali niniejszy wniosek stosunkiem głosów:              

za – 2, przeciw – 3, wstrzymały się – 2. 

Przewodniczący M.Foks zarządził więc głosowanie nad projektem uchwały p.Jestadta             

w niezmienionym brzmieniu. 

Członkowie KKOSiSS pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyraŜenia 

zgody na przedłuŜenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu uŜytkowego                

na okres powyŜej trzech lat stosunkiem głosów: za – 2, przeciw – 0, wstrzymało się – 5. 

Ad.4)  

Przewodniczący M.Foks przypomniał o piśmie z IPN wysłanym drogą mailową                              

do wszystkich radnych, dotyczącym inicjatywy zgłaszania osób do odznaczenia KrzyŜem 

Wolności i Solidarności. Poprosił o zapoznanie się z nim. Poinformował, Ŝe część 2 tekstu                 
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do biuletynu dotyczącego spraw młodzieŜy, spotkania z MłodzieŜową Radą Miasta itd. 

będzie przesłana członkom KKOSiSS.  

Przewodnicząca A.Stencka wskazała na konieczność zwołania w sierpniu posiedzenia 

KBFiI na temat inwestycji budowy szkoły i ewentualną moŜliwość zorganizowania 

ponownego wspólnego spotkania KBFiI oraz KKOSiSS. 

Ad. 5) 

Mieszkaniec p. M. Gabryszuk – przedstawił się jako działacz PKPS-u od 40 lat. 

Przypomniał, Ŝe budynek przychodni został zbudowany przez społeczeństwo na potrzeby 

słuŜby zdrowia i mieszkańców. Zaapelował o wzięcie przez radnych pod uwagę opinii 

mieszkańców, zwłaszcza starszych.  

P.A.Foss – podkreśliła, Ŝe nie chodzi o to, by likwidować przychodnię. Powołała się na 

dane dotyczące prac wykonanych przez UM w budynku przychodni: rok 2004 – wymiana 

okien,  2008 – termomodernizacja, 2005- instalacja c-o, 2009-2011 – prace na ponad 60 

tys. zł, 2001-2011 – wydano ponad 460 tys. zł. W zestawieniu nie zostały wymienione 

nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń dla niepełnosprawnych. 

Przewodniczący M.Foks – przypomniał mieszkańcom, Ŝe budynek przychodni został 

przejęty od powiatu. Istnieje zapis, w którym powiat wskazuje, Ŝe jeśli budynek nie 

będzie przeznaczony na usługi medyczne – wróci do powiatu.  

Pani dr M.Perka – wspomniała 11 lat cięŜkiej pracy, szkoleń lekarzy, pielęgniarek, starań              

o społeczeństwo. Stwierdziła, Ŝe jeśli lekarze odejdą, juŜ nie wrócą. 

Mieszkanka P.M.Wolska – wyraziła niepokój zapisem § 129 planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta, z którego wynika, Ŝe istnieje moŜliwość zmiany uŜytkowania 

budynku przychodni na inne cele usługowe.  

Mieszkańcy p. mecenas B.Rutkowska i p. Hrabelski – apelowali o tryb bezprzetargowy. 

P.A.Świderska – wyraziła Ŝal, Ŝe nie poznała opinii kaŜdego radnego. 

P.M.Konopka-Wichrowska – potwierdziła, Ŝe jest pacjentką Basisu i jest zadowolona z 

usług. Jednak uwaŜa, Ŝe przetarg, jako przejrzysta procedura, jest w interesie 

przychodni. Słyszy jak niektórzy uwaŜają, Ŝe UM chce likwidacji tej przychodni.                             

A przecieŜ są w mieście pacjenci innej przychodni, którzy nie przychodzą, aby naciskać w 

jej sprawie. Dlatego będzie głosować za przetargiem. Jest przekonana, Ŝe p. Perkowie 

wygrają ten przetarg, bo mają najsilniejsze argumenty i Ŝe gdyby p.Burmistrz zgodziła 

się się na tryb bezprzetargowy na 15 lat, część mieszkańców by jej to zarzuciła. Jest 

pewna, Ŝe nikt z radnych nie chce, by miasto czerpało korzyści z lęku starszych 

mieszkańców o stratę dostępu do lekarzy i Ŝe tej przychodni nic nie zagraŜa. Chce 

jednak, by wszystko było przejrzyste i uczciwe.  

P.J.Chrzanowski – przypomniał, Ŝe wszystko moŜna odpowiednio zapisać w 

szczegółowych warunkach do przetargu. 

P.Z.Bojanowicz – zwrócił uwagę na jałowość dyskusji, bo nikt nie jest przeciwny 
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przychodni. Zmiana obsługujących ją nic nie wniesie, a ewentualne niewielkie korzyści 

finansowe nie przekładają się na zaufanie pacjentów.  

P.A.Świderska – wyraziła niepokój, Ŝe do przetargu moŜe zgłosić się np. chirurg 

plastyczny, zapewnić POZ, ale generalnie nastawić się na inne usługi. 

Mieszkanka p.Ozimek – nie jest pacjentką Basisu, ale uwaŜa, Ŝe jeśli miałby być 

przetarg, powinien zostać wcześniej przygotowany. W innych przychodniach np. w 

Warszawie walczy się o lekarza, czeka godzinami, tu się nie czeka. Od przyszłego roku 

nie wiadomo, kto będzie leczył pacjentów. 

 

Mieszkanka p. mecenas B.Rutkowska – Nie widać sensu zmiany funkcjonowania 

przychodni. 

 

Przewodniczący M.Foks podziękował zebranym za czynny udział i zamknął posiedzenie.                     

Do podziękowań dołączyła się przewodnicząca A.Stencka. 

 

 

Protokół sporządziła: 

Alina Stencka 

 


