BRZ.0012.4.31.2017

Protokół Nr 31/2017
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
odbytego w dniu 19 maja 2017 r.
Posiedzenie otworzyła o godz. 1030 przewodnicząca

Komisji Janina Roszkiewicz. Powitała

wszystkich obecnych i stwierdziła że Komisja zebrała się w pełnym składzie.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Cezary Chmielecki - dyrektor SPZOZ w Kole
Elżbieta Marciniak - główna księgowa SPZOZ w Kole
Lilla Urbaniak - główny specjalista
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad:

1. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kole za 2016 r.
2. Wolne głosy i wnioski.
Ad

1. Sprawozdanie

z działalności

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej w Kole za 2016 r.
Jako pierwszy głos zabrał dyrektor SPZOZ w Kole p. Cezary Chmielecki, omówił sytuację
finansową szpitala jaką zastał obejmując
działania jakie

zostały

podjęte

stanowisko

w 2016 r. Nawiązał

p.o. dyrektora,
również

a także przybliżył

do planów

rozbudowy

i modernizacji szpitala oraz utworzenia centrum opieki senioralnej i paliatywnej.
Następnie główna księgowa p. Elżbieta Marciniak omówiła sprawozdanie

z działalności

SPZOZ.
Zatrudnienie w SPZOZ w 2014 wynosiło - 252,00 osoby, w 2015- 241 (spadło o 11 osób),
natomiast w 2016 -236 zatem spadło w porównaniu do roku 2015 o 5 osób.
W 2016 r. leczenie szpitalne obejmowało oddziały: Wewnętrzny I, Wewnętrzny II, Dziecięcy,
Chirurgiczny, Ginekologiczny

oraz Noworodkowy.

Najwyższe

procentowe

wykorzystanie

łóżek było na oddziale Wewnętrznym I - 74,5%. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej

w Kole w 2016 r. hospitalizowano

i leczono ogółem: 10 266 osób

hospitalizowano, 10 310 osób leczono.
W SPZOZ w Kole w roku 2016 działały 4 poradnie specjalistyczne,

w ramach których

udzielono 11 422 porad, w tym: poradnia kardiologiczna - 1 906; położniczo-ginekologiczna

- l 902; urologiczna - 1 098; chirurgii ogólnej - 6 516. Poradnie działały w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W 2016r. realizowano
medycznych

umowę z Narodowym

podstawowej

opieki zdrowotnej.

Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń
Usługi te obejmowały

nocną i świąteczną

opiekę lekarską i pielęgniarską oraz wyjazdową opiekę lekarską, a także transport na zlecenie

poz.

lekarzy zewnętrznych

Od 1 marca 2013 Zakład wykonuje

również

świadczenia

położnej podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast od 1 grudnia 2013 - świadczenia lekarza
i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w roku 2016 zostało
przeprowadzone

16

postępowań

nieograniczonego

obejmujące

o

udzielenie

swym rodzajem

zamówienia

zarówno

w

dostawy,

trybie

przetargu

usługi jak i roboty

budowlane.
W roku 2016 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole zwiększył koszty
w stosunku do roku poprzedniego
wszystkim

wzrostem

kosztów

o kwotę 752 052,38 zł Spowodowane

działalności

operacyjnej,

to było przede

głównie w pozycji usługi obce

(kontrakty wzrosły o kwotę 642 000,00 zł; koszty badań laboratoryjnych o kwotę 108 000,00
zł; wyżywienie o kwotę 44 000,00 zł oraz sprzątanie o 19 800,00 zł) a także w pozycji
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. SPZOZ odnotował wysokie
koszty

w

pozycji

zadośćuczynienia
procesowego

.Pozostałe
wynikającego

koszty
z

oraz kosztów toczącego

operacyjne".

wyroku

Spowodowane

sądowego,

się postępowania

zapłatą

to

było

kosztów

wypłatą

zastępstwa

sądowego a także utworzeniem

rezerwy na toczące się postępowanie sądowe. Aktywa trwałe wzrosły w porównaniu do roku
ubiegłego

o 579

861,44

zł. Na kwotę

tę składają

się: zakup

trzech

ambulansów

z wyposażeniem (w formie leasingu) oraz środki trwałe w budowie (budowa II etapu drogi
pożarowej

ze środków

organu założycielskiego).

Aktywa

obrotowe

natomiast

wzrosły

o 140 182,64 zł. Wpływ na to miały należności wyższe o 738 470,17 zł oraz stan środków
w kasie i na rachunkach bankowych, który był niższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę
672 281,94 zł (z uwagi na zapłatę zobowiązań wymagalnych).
W przypadku pasywów sytuacja w stosunku do roku 2015 przedstawia się następująco:
- jednostka zanotowała wzrost kapitału (funduszu) własnego o kwotę zysku za rok 2016, tj.
1 220 854,48 zł.
- rezerwy są niższe o kwotę 412804,05 zł;
- zobowiązania

długoterminowe

w kwocie 754 217,13 zł);

wzrosły o 47 084,61 zł (przy uwzględnieniu

leasingu

·

,

- zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 78 798,35 zł (leasing w kwocie 165914,16 zł);
Szpital w 2016 r. wypracował zysk w kwocie 1.220.854,48 zł.
Rozpoczęto dyskusję:
p.

Janina Roszkiewicz

Zapytała jak wygląda sprawa z miejscami parkingowymi przed szpitalem.

p. Cezary Chmielecki
Poinformował, że szpital na bieżąco współpracuje z firmą, która obsługuje płatne parkowanie
na terenie SPZOZ. Firma ta wykonała miejsca parkingowe na terenie szpitala, w najbliższym
czasie powstaną kolejne miejsca parkingowe zlokalizowane za budynkiem dawnej portierni.
p. Ewa Ochędalska

Zapytała jak układa się współpraca ze związkami zawodowymi działającymi przy SPZOZ.
p. Cezary Chmielecki
Poinformował, że współpraca ze związkami zawodowymi układa się dobrze.
Na zakończenie dyskusji Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych podziękowała dyrekcji
szpitala za dotychczasową współpracę.
Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała informację, opinia stanowi załącznik
nr 2 do protokołu.
Ad. 2. Wolne glosy i wnioski.
Głosów wolnych i wniosków nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1230
protokółował~ai
Anna Krupińska
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