
Protokół Nr 14/2016

ze wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych

i Komisji Prawa i Porządku Publicznego

odbytego dnia 27 kwietnia 2016r.

BRZ.OOI2.3.14.2016

Posiedzenie otworzyła o godz. 1200 przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz.

Powitała wszystkich obecnych, stwierdziła że obie Komisje posiadają quorum. W posiedzeniu

uczestniczyli także:

- Artur Foryński - z-ca Komendanta Policji w Kole

- Cezary Chmielecki - p.o. dyrektor SP ZOZ w Kole

- Elżbieta Marciniak - główna księgowa SP ZOZ w Kole

- Lilia Urbaniak - główny specjalista

- Agnieszka Rusin - inspektor PCPR w Kole

- Jarosław Kordyl - inspektor PCPR w Kole

Lista stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole - Ocena zagrożeń i przestępczość

wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu kolskiego.

2. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole za 2015r.

3. Analiza projektu uchwaly w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole.

4. Analiza projektu uchwaly w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na

realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 20l6r.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla powiatu kolskiego.

6. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie

Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych

przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

7. Wolne głosy i wnioski.



Zanim przystąpiono do omawiania porządku obrad przewodnicząca Komisji Spraw

Społecznych Pani Janina Roszkiewicz udzieliła głosu Dyrektorowi Liceum

Ogólnokształcącego w Kole Panu Waldemarowi Koligotowi, który zapoznał zebranych z

projektem przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie placu parkingowo-

apelowego przy LO w Kole, koszt zadania to 538.330,00 zł. Realizacja pierwszego etapu

obejmującego wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz chodnika zamknie się

kosztem 205.000,00 zł. Dyrektor dodał, że w październiku 20l5r. zwracał się do Zarządu

Powiatu Kolskiego z pismem w tej sprawie, ale jeszcze nie uzyskał odpowiedzi.

Zarówno Komisja Spraw Społecznych jak i Komisja Prawa i Porządku Publicznego

jednogłośnie poparły pomysł utworzenia parkingu przy LO w Kole.

Ad 1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole - Ocena zagrożeń

przestępczość wśród dzieci imłodzieży na terenie powiatu kolskiego.

Zastępca Komendanta Policji w Kole podinspektor Artur Foryński przedstawił informację.

W okresie 3 m-cy br. na terenie powiatu kolskiego stwierdzono ogółem 155 przestępstw

(o 9 mniej niż w 2015r.) Liczba podejrzanych sprawców przestępstw ogółem wyniosła 124 tj.

o 52 mniej niż w roku 2015. Z powyższej statystyki liczba czynów karalnych popełnionych

przez nieletnich wyniosła 6, co stanowi spadek o 2 czyny w stosunku do okresu styczeń-

marzec 2015r. Liczba sprawców czynów karalnych również uległa zmniejszeniu tj. z 8 do 6

nieletnich sprawców czynów karalnych.

Najwięcej przestępstw popełnionych przez nieletnich to przestępstwa narkotykowe oraz

przeciwko zdrowiu i życiu. Dobrą wiadomością jest fakt, że na terenie powiatu nie

odnotowano sytuacji związanych z zażywaniem dopalaczy i ich dystrybucją.

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa i Porządku Publicznego pozytywnie

zaopiniowały informację, opinia stanowi załącznik m 2 do protokołu.

Ad 2. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole za 20151'.

Dr Chmielecki poinformowal, że zanim powołano go na stanowisko p.o. dyrektora SP ZOZ w

Kole w listopadzie 2015r. pelnił funkcje ordynatora Oddziału Wewnętrznego II. W wyniku

decyzji podjętych przez niego powołana została nowa księgowa Pani Elżbieta Marciniak.

Ostatnio pielęgniarki w szpitalu domagają się od dyrekcji obiecanych przez poprzedników

podwyżek, ale obecna sytuacja finansowa szpitala nie pozwala na to, jeżeli powróci płynność

finansowa będzie można powrócić do tematu. Po zaleceniach Państwowej Inspekcji Pracy



szpital musiał wypłacić 150 pielęgniarkom zaległe środki z tytułu nadwykonań za rok 2012.

Środki te były przelewane w dwóch transzach. Dodał, że pomimo to zobowiązania

wymagalne szpitala spadają, zastanawiali się z księgową SP ZOZ w Kole czy nie zaciągnąć

kredytu w wysokości 1 500 000 zł na pokrycie zobowiązań, ale zdecydowali, że na razie nie

jest to konieczne. Wprowadzane są również propozycje firmy audytorskiej, między innymi:

zakupiono 3 karetki w ramach leasingu oraz dokonano wypowiedzenia niektórych

niekorzystnych umów, np. z radcą prawnym. W planach jest utworzenie większej liczby

poradni specjalistycznych np. gastrologicznej, żywienia jelitowego, laryngologicznej i

diabetologicznej.

Obecnie dyrekcja szpitala zdecydowała, że nastąpi rozdzielenie dwóch jednostek tj.

podstawowej opieki zdrowotnej i nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. POZ ma być

ulokowane po byłym oddziale laryngologii. Decyzja w tej sprawie zapadła już w lutym 2016r.

jednak Sanepid wydał szereg zaleceń pokontrolnych, które należy zrealizować. Ze środków

własnych szpital zrobił remont komina (ok. 7 000 zł) i czeka na opinię Sanepidu dot.

możliwości przeniesienia POZ.

Planowane jest również zredukowanie liczny łóżek na chirurgii i przeniesienie 40 łóżek do

nowo utworzonego oddziału urologicznego.

Otrzymana pomoc finansowa od Powiatu Kolskiego i innych instytucji pozwoliła na zakup

kilku aparatów medycznych i realizację kilku inwestycji.

Przystąpiono do dyskusji:

Radny Ryszard Kasiorek

1. Czy zmniejszenie liczby lóżek na oddziale chirurgii na rzecz oddziału urologii nie

spowoduje, że na chirurgii będzie za mało łóżek?

2. Czy w planach jest remont bloku operacyjnego?

Odpowiedzi udzieli dr Cezary Chmielecki

1. Audyt, który został przeprowadzony w 2015r. wykazał, że 40 % łóżek na oddziale

chirurgii było niewykorzystanych. Zmniejszenie liczby łóżek nie spowoduje

zmniejszenia kontraktu na tym oddziale. Trzeba było podjąć decyzję o redukcji łóżek,

ponieważ oddział chirurgii przynosi straty. Poza tym można będzie pozyskać kontrakt

na urologię.

2. Modernizacja oddziału chirurgii jest aktualna. Będzie ona podzielona na II etapy, ze

względu na wysokie koszty. I etap to remont oddziału chirurgii a II etap to remont bloku

operacyjnego. Dodatkowo planowane jest utworzenie OrOM-u w SP ZOZ w Kole.

Radny Jan Stępiński



Czy Pan dyrektor ma pomysł na zagospodarowanie kostki, która jest przed szpitalem?

Dr Cezary Chmielecki

Front budynku został uporządkowany. Firma Agronas przekazała nasiona trawy, zakupiono

dwie kosiarki do utrzymania tego terenu w odpowiednim stanie. Przed frontem zostaną

również posadzone iglaki. Dr Chmielecki chce, aby kostka, która miała być przeznaczona na

budowę drogi przeciwpożarowej była przeznaczona na chodnik przed budynkiem szpitala a

droga przeciwpożarowa będzie wykonana z innych materiałów. Zarząd Powiatu Kolskiego

zna plany dotyczące zagospodarowania tej kostki brukowej.

Pani Lilla Urbaniak

Jeżeli chodzi o zagospodarowanie kostki brukowej znajdującej się na terenie szpitala, to jest

problem prawny w tym zakresie, ponieważ radcowie prawni mają wątpliwości co do

możliwości przekwalifikowania ww. zadania. Dotacja na zakup kostki z przeznaczeniem na

utworzenie drogi przeciwpożarowej jest już rozliczona. Pani mecenas, która obsługuje sprawy

szpitala wydała opinię negatywną, nasz prawnik również ma wątpliwości czy ww. kostka

może być przeznaczona na budowę chodnika przed frontem szpitala.

Pani Elżbieta Marciniak

Potwierdza, że prawnik szpitala wydał negatywną opinię, ale dopowiedziała, że po rozmowie

istnieje sposób na przekwalifikowanie.

Radny Jan Stępiński

Jak wygląda sytuacja stosunku pracy Pani Barbary Graczyk- Malińskiej?

Pani Lilla Urbaniak

Pani Barbara Graczyk- Malińska przebywała na zwolnieniu chorobowym 182 dni. Po tym

okresie wzięła 1 dzień urlopu na żądanie. Każdy pracownik ma do dyspozycji 4 dni w roku do

wykorzystania jako urlop na żądanie. Istnieją poglądy, że pracodawca może odmówić

udzielenia urlopu na żądanie w przypadku, gdyby wystąpiły szczególne okoliczności takie jak

np. obecność pracownika jest niezbędna w zakładzie pracy. Tu jest wątpliwość, bowiem jeżeli

powołaliśmy za Panią Barbarę Graczyk- Malińska p.o. dyrektora Chmieleckiego, to wykonuje

on obowiązki podczas jej nieobecności, więc nie zakłócamy normalnego toku pracy zakładu.

Mogliśmy zaryzykować nie udzielając tego urlopu, ale istniało duże prawdopodobieństwo, że

spotkalibyśmy się w sądzie z wyrokiem negatywnym. Czy to nie byłyby większe koszty

finansowe dla SP ZOZ-u w Kole? Pani Graczyk- Malińska dostarczyła kolejne zwolnienie

lekarskie z inną jednostką chorobową. Teraz szpital zapłaci za 1 dzień urlopu na żądanie i za

14 dni chorobowego, później już będzie płacił ZUS. Skontrolowanie zwolnienia chorobowego

Pani Graczyk- Malińskiej należy do kompetencji ZUS-u. To ZUS stwierdza, czy dokumenty



przedstawiane przez pracownika mającego tak długie zwolnienie lekarskie są zasadne.

Widocznie tak, skoro ZUS przez 182 dni nie podważył zasadności zwolnienia chorobowego

Pani Graczyk- Mali 11Skiej, ani przy zmianie jednostki chorobowej nie wszczyna kontroli.

Pani Lilla Urbaniak dodała, że umowa z Panią Graczyk- Malińską jest zawarta do końca

2016r.

Radny Czesław Marek

Uważa, że miasto Koło i gminy z powiatu kolskiego powinny wspierać szpital w formie

dotacji. Powiat kolski w miarę możliwości zawsze wspiera działalność szpitala. Ostatnio

odbyło się spotkanie starostowie z różnych powiatów z wojewodą i omawiano mapę potrzeb

zdrowotnych. Jednak mapa potrzeb zdrowotnych to tylko statystyka.

Pani Elżbieta Marciniak

Samorządy gminne chętnie udzielają pomocy finansowej na rzecz szpitala. Wsparcia

odmówiła jedynie gmina Kłodawa oraz miasto Koło.

Dr Cezary Chmielecki

Podpisał umowę z Kujawską Szkolą Wyższą we Włocławku umowę, która pozwoli na kształcenie

medycznego zaplecza SPZOZ w Kole głównie kształcenie pielęgniarek i opiekunów społecznych.

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa i Porządku Publicznego pozytywnie

zaopiniowały informację, opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt omówiła pani Lilla Urbaniak. Statut jest podstawowym dokumentem, który określa

cele i zadania zakładu, określa jego organy i strukturę organizacyjną, formę gospodarki

finansowej, a także kompetencje i skład Rady Społecznej. Wprowadzenie kolejnych zmian w

Statucie SP ZOZ w Kole w połączeniu z konieczną weryfikacją dotychczas podjętych uchwał

rodzi potrzebę nadania nowego Statutu.

Komisje nie wnosiły uwag do projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowały.

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na

realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepelnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2016r.

Agnieszka Rusin omówiła propozycję planu finansowego na zadania z zakresu rehabilitacji

zawodowej i społecznej ze środków PFRON na 20l6r. Razem środki wynoszą 2 020497,00



zł z tego na rehabilitację zawodową 75 000,00 zł, na społeczną l 945497,00 zł. Plan

finansowy na realizację zadań został sporządzony na podstawie potrzeb zgłaszanych przez

osoby niepełnosprawne z powiatu kolskiego. Największe zapotrzebowanie jest na

dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze stąd kwota

360757,00 zł. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów

Terapii Zajęciowej według algorytmu PFRON-u na 2016r. są zaplanowane w wysokości

1 039 740,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 270 000,00 zł na dofinansowanie

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stępiński

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji obecny był dyrektor LO w Kole Pan Waldemar Koligat,

który ma w planach utworzenie miejsc parkingowych w tym kilka miejsc dla osób

niepełnosprawnych przed szkołą. Czy j cst możli wość dofinansowania tego zadania ze

środków PFRON?

Pani Agnieszka Rusin

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej J1lC przewiduje dofinansowania instytucji,

środki mogą być przekazane tylko dla osób prywatnych.

Radny Ryszard Kasiorek

Czy osoba, żeby ubiegać Się o środki z PFRON-u musi mieć orzeczenie o

niepełnosprawności?

Pani Agnieszka Rusin

Tak, osoba taka musi posiadać orzeczony stopień o niepełnosprawności.

Komisje nie wnosiły uwag do projektu uchwały ipozytywnie go zaopiniowały.

Ad 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla powiatu kolskiego.

Ocena nie była omawiana, przystąpiono od razu do zadawania pytań.

Radna Ewa Ochędalska

Radnym została przekazana Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 wraz z

rekomendacjami. Stowarzyszenie "Sprawni inaczej" z Gminy Kłodawa od kilku lat starają się

o utworzenie miejscowego ośrodka dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na stronie 19

przedłożonej oceny jest napisane, że "wskazano na potrzebę utworzenia na terenie powiatu



punktu interwencji kryzysowej oraz WTZ w Klodawie". Jednak w tabelkach określających

potrzeby nie ma tego odzwierciedlenia.

Pan Jarosław Kordyl

Ocena zasobów dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej jest za rok następny. 2 lata po dokonaniu

oceny dopisano potrzebę utworzenia interwencji kryzysowej (koszt 150 000 zł). Potrzeby

będą modyfikowane w latach następnych.

Komisje nie wnosiły uwag do przedstawionej oceny zasobów społecznych za rok 2015 dla

powiatu kolskiego.

Ad 6. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016

Gminie Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

Powiat Kolski ma zamiar udzielenia pomocy finansowej w wysokości 2000 zł Gminie

Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury, wykonywanych

przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu pod nazwą: "Konkurs fotograficzny

połączony z wernisażem: "Piękno naszej okolicy - magiczne miejsce".

Komisje nie wnosiły uwag do projektu uchwaly i pozytywnie go zaopiniowały. Opinia

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 7. Wolne glosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1400

Protokółowała

Malwina Morzycka
1'l'~ovae_.WL-

Przewodnicząca
Komisji raw S, lecznych

v.ttk:
"Ja, ina Rosz lewicz
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