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Protokół Nr 32/2017

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

odbytego w dniu 15 listopada 2017 r.

Posiedzenie o godz. 13.00 otworzył przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak, który

stwierdził, iżjest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

- Elżbieta Marciniak- główna księgowa SP ZOZ w Kole

- Cezary Chmielecki- dyrektor SP ZOZ w Kole

- Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski

- Marek Banaszewski- Wicestarosta Kolski

- Andrzej Tomczyk- Sekretarz Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Tematem posiedzenia jest rozbudowa szpitala oraz sprawy inwestycyjne Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Jako pierwszy głos zabrał dr Cezary Chmielecki, kóry poinformował, że w dniu 25.10.2017r.

została podpisana umowa z firmą wyłonioną w drodze przetargu na wykonanie robót budowlanych

polegających na budowie bloku operacyjnego przez Firmę: Usługi Budowlane "KOSMBUD"

Michał Kosmowski z Uścikowa gm. Oborniki. Koszt realizacji zadania wynosi 7 849 860 zł.

Rozbudowa obejmuje nowy blok operacyjny zlokalizowany po północno-wschodniej stronie

budynku. Przebudowie podlegają północne i wschodnie elewacje istniejącego budynku, częściowo

dach wraz z podjazdem dla karetek. Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi załącznik nr 2 do

protokołu.

Plany na najbliższe lata obejmują:

- utworzenie Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego;

- uruchomienie poradni endoskopii, kolposkopii, bronchoskopii;

- utworzenie Ośrodka Diagnostyczno- Terapeutycznego dla dzieci z autyzmem na wzór tego, kóry

funkcjonuje w Gnieźnie;

- remont oddziału chirurgicznego. W planach jest dostosowanie obiektu do standardów

wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia 26 czerwca z 2012r. w sprawie

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu

wykonującego działalność leczniczą. Sale będą 1 lub 2 osobowe, każda będzie miała łazienkę.

- przeprowadzone zostały rozmowy z firmą zewnętrzną w sprawie utworzenia na przełomie

2018/2019r. Centrum Opieki Senioralnej i Hospicyjnej;



- dokonana zostanie modernizacja budynku, który ulokowany jest za szpitalem. Zostaną tam

utworzone miejsca dla ratowników medycznych wraz z garażami dla zakupionych dwóch karetek;

- w 20 18r. zostanie ogłoszony przetarg na zakup laparoskopu - koszt 300 000 zł;

- dodatkowo radni zostali poinformowani, że zmieniła się firma, która obsługiwała parking. Nowa

Firma MENTOR będzie ochraniała budynek szpitala caodobowo przez 7 dni w tygodniu oraz

obsługiwała parking na terenie szpitala (poprzednia firma nie regulowała należytych płatności od 5

miesięcy). Niedługo zostaną wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Pani Elżbieta Marciniak poinformowała o przeprowadzonej w SP ZOZ w Kole kontroli ZUS.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi trzeba zapłacić zaległe skadki za umowy zawierane z

ratownikami medycznymi w latach 2012/2013/2014. Do zapłaty wraz z odsetkami będzie około 332

000 zł. Wzrosły koszty umów zawierane z firmami zewnętrznymi, spowodowane jest to wzrostem

najniższego wynagrodzenia oraz zwiększenia stawki za godz.pracy. Ze środków własnych spłacony

został kredyt w wysokosci 500 000 zł zaciągnięty na wypłate odszkodowania. Do spłaty został

jeszcze kredyt zaciągnięty w 2010r. obecnie do spłaty zostało 4 330 000 zł. Na dzień 30.09.2017r

strata wyniosła 344343,13 zł.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Rafał Lawniczak

Ile w sądzie rozpatrywanych jest sprawo odszkodowanie?

Pani Elżbieta Marciniak

Jest kilka spraw rozpatrywanych przez sąd o odszkodowanie dla pacjentow SP ZOZ w Kole. Są to

sprawy zaległe sprzed kilku lat, do tej pory zapłacili 834 000 zł zasądzonych odszkodowań.

Radny Ryszard Kasiorek

- Na początku kadencji wnioskował do poprzedniej Pani dyrektor o zwiększenie składki na

ubezpieczenie, czy zostało ono zwiększone?

Dr Cezary Chrnielecki

Została zawarta umowa z nową firmą ubezpieczeniową MENTOR. Składka, którą płaci szpital jest

większa o 100 000 zł, ale warunki ubezpieczenia są lepsze.

Radny Rafał Ławniczak

Czy są jakieś informacje dodatkowe na temat wycieku danych osobowych pacjentów szpitala?

Dr Cezary Chrnielecki

Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuratora Okręgowego w

Koninie oraz Komendę Powiatową Policji w Kole. W szpitalu została przeprowadzona kontrola

GIODO, jest protokół pokontrolny, obecnie szpital wdraża zalecenia pokontrolne. W pierwszej

kolejności zatrudniono firmę informatyczną do wykonania czynności i zadań związanych ze



sprawowamem nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania sieci informatycznej szpitala.

Dodatkowo przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników szpitala w zakresie ochrony

danych osobowych.

Radny Marek Świątek

Czy planowane jest poszerzenie terenu parkingu na terenie szpitala?

Dr Cezary Chmielecki

Na razie nie ma w planach utworzenia kolejnych mIeJSC parkingowych na terenie szpitala.

W związku z wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie bloku operacyjnego na

teren szpitala często będzie przyjeżdżały samochody z ciężkimi materiałami budowalnymi i ten

teren na pewno ulegnie zniszczeniu, zostanie on zagospodarowany dopiero po zakończeniu robót

budowlanych.

Radny Rafał Ławniczak

Jaka będzie wysokość kosztów wyposażenia bloku operacyjnego i Oddziału Chirurgii?

Dr Cezary Chmielecki

Na Oddział Chirurgii i Oddział Wewnętrzny do nowych sal z łazienkami planowany jest zakup 200

łóżek. Koszt jednego łóżka to około 2500 zł. Sala wybudzeniowa będzie wyposażona w 3 łóżka,

koszt około 1 mln zł.

Radny Ryszard Kasiorek

Ile obecnie jest rezydentów w szpitalu?

Dr Cezary Chmielecki

IObecnie jest 4 rezydentów jedna osoba jest rezydentem mobilnym, ponieważ nie rozpoczęła

jeszcze specjalizacji.

Radny Zdzisław Domański

Skąd szpital będzie dysponował środkami na wyposażenie sal?

Pani Elzbieta Marciniak

Część pieniędzy będzie ze środków własnych, reszta będzie pochodzić z zaciągniętego kredytu.

Sprzęt zostanie wzięty na zasadzie leasingu. Jest to dobre rozwiązanie, bo w przypadku awarii

sprzętu szpital natychmiast otrzyma zastępczy.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 14.15

Protokółowała:

Malwina Morzycka

\f\t\f\O~~ Przewodniczący
Komisji Gospdoarczej
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