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Protokól r 112018

z pe Jedzenia

Komisji pntw polecznych

odbytego dnia 10 grudnia .2018r.

Posiedzenie otworzył o godz. [2:00 przewodniczący Komisji praw, poleczaj d

Lech Split r. Powitał szysikich hecnych, stwierdził że Korni ja posiada quorum.

W posiedzeniu uczestniczvli także:

- Agnieszka Rusin- d rektor PCPR w ole

- Lilla Urbaniak - samodzielne stanowisko ds. pracowniczychi Lista. tanowi 7.ałącznlk nr 1

do prot k lu.

Porządek po iedzenia p •...zed ta ia ię następujące:

l. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian. uch ały r LI11/344/2018 Rady Powiatu

Kol-kiego z dnia 27 września ':'018 roku \,: sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rchabilita ji O ób iep nosprawnych przypadających

na realizację okr _ślonych zadań z zakre u rehabilita ji za odowej i połeczn j o ób

niepełno prawnych w Powiecie Kolskim w 2018r.

2. Analiza projektu uchwały w p awie wynagrodzenia Starosty.

3. Analiza projektu uchwały W sprawie '" boru firmy audytorskiej do prze pro adz nla

badania sprawozdania finansów go Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole za rok 2018 i2019
4. Woln gło: 1 \l rnio ki

d l. Analiza projektu uch aly w sprawie zmiany uchwały r JIII344/20t8, Rady

Powiatu Kulskiego z dnia 27 l rz.cśnia 2018 roku P'I'Olwie ustalenta wysokośei środk(u\'

linansm\'ych ań twowego ' nndu zu RehabiUt'9cji Osób icpelnc 'prawnych

pr.zyp,adającyeh na realizację okr lonych z-adań z zakt·esu ,rehabilitacji zawodowe]

~po.ecznej osób niepełaosprav nycb 'IPo ieci Kol kim 20181".

Projekt u hwały przed tawiła dyrektor PCPR gni szka Rusin. Prop m.l:Jt: się dokonanie

zmian w planie finansowym polegające n' zmniejszeniu środków na zadanie:

"finansowanie kosztów szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodo ego

miejscu pracy art. 11 ' w kwocie 176 97 zł:



- ••dofinansowanie zaopatrzenia w przęt rehabilitacyjny w kwocie 65.20 zł:

- .doflnansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów tumu ach

rehabilitacyjnych" w kwocie 1 858.00 zł

Powyższe środki planuje się przesunąć na zadanie ,,:donnan cwanie zaopatrz nia w

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych

przepis \I" w k ncie 2 .00,17 zł,

Powyższe zmiany wynikają z potrzeb i złożonych wniosków przez osoby niepełnosprawne

mieszkańców powiatu kolskiego. Ponadto projekt uchv ały zawiera załączni okr śląjacy

zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu r babilita ji

społecznej i zawodowej w 2018 T iku ..

Członkowie Ko.mi oj; nie wnQsili uwag do projektl' uch wa,ly i w wyniku głos,owania

jednogłQśnie pozyt"wnie go zUQpi,llmv(Ily.

Ad 2. PI'Zcd tawicnie projektu uehwalv w sprawie wYDagJlodzenia Staro. ty.

Pani Lilla Urbanlak przedstawiła projekt uchwały. Proponuje się dla Starosty Kolskiego

wynagrodzenie mi sięczn ob jmujące na. t pujace składniki:

l , w nagrodzenie zasadnicze kwocie 4.8000 zł

2. dodatek funk yjn. w kwocie 2.1 00 z~

3. dodatek specjalny w wysokoś ] 35% łączni wynagrodzenia zasadniczego dodatku

funkcyjnego w kwocie 2.415 zł

Poza tym Starościc przysługuje dodatek za wieloletnią pra.o~. nagrody jubileuszowe i

dodatkowe wynagrodzenie roczne na arunkach i w wy okości okr ślonej w powszechnie

obov iązrU ej! ch przepi sach,

Przewodniczący Komisji Lech pllter poinformował, że przedmiotowa uchwała nie b dzie

opiniowana przez Komisję Spraw Społec aych projekt jest przedstawiony celem zapoznania

s'ę do wiadomo' ci.

Ad 3. Analiza projektu uchwal "\ prali ie w boru firmy aud turskiejl do

przeprowadzenia badania pra vozdauia flnan 0\1 ego Samodzielnego 11ubUeznego

Zakładu .opieki Zdrowotnej w Ko.le:za rok 2018 i2019.

Proje-kt omówiła Pani Lilla Urbanisk. Zgodni z prz. pisami ustawy o rachunko ości w. boru
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania

sprawozdani a finansowego dokonuje Rada Powiatu jako organ zatwierdzający sprawozdanie

finansowe jednostki, Spośród podmiotów posiadając. ch uprawnienia do badania sprawozdań



finansowy h wvbrano firmę Controlling Kancelaria Biegły 'h R widentóv Kaczmarek,

Adamczyk p.J, ul Plac zkoln Ił 62 -400 łupca, która zaoferov ała najniższą cenę za

wykonanie w/w spr wozdanla. J dnocze 'l'lj ma ona znaczne doświadczenie

przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów

opieki zdrowotnej.

Przy tąpieno do dy kIl ji

Rmtn {orek Światek

Czy inne firmy zajmując się audytern róv nież złożyły ofert szpitalowi?

Pani LiII" Urbaniak

Szpital wystąpił z zapytaniem ofertowym do 3 firm do 23.ll.br odpowiedziała tylko firma

'ontrolling Kanc lada Biegłych Rewidentów Kaczmarek Adamczyk,

Rat/n

Uważa, ż zpital powinien wysłać z pytanie ofertowe do co najmniej 10 firm, WÓ\ czas

nożna wybrać najko zystniejsza ofert

Raił/lU Ewa Ochędal kil

Pod reśliła że Firma Control1ing przeprowadza audy t w szpitalu od leju lat, nawet

, ówczas kiedy zpitalu była inna dyrekcj .

, omisia Spraw Spolecznycl, wyraziła pOzytyWllq opinię do omówionych projekt6 '" uchw,al.

Opini« . tanowi znlqcmik nr 2 dl} protokołu.

d 4. Wolne glo y i vnioski,

Radli'" MIIU,k Światek zwrócił się do radnego l cha plitera o przedstawienie sytuacji P

ZOZ wKole?

Powiedział. że więk zość kadry lekarskiej nie jest z Koła, są duże problem z ob adą,

Kje --ownikIzb Przy j eć został odwołany i do tej pory nie powołano je g za nępcy, Od 16 lat

nie ma kierownika bloku operacyjr ego,

Rildll.)I Tomasz 8(lr,ański

Nie są to dobre wiadomości gdyż obecnie trwa rozbudowa zpitala, a okazuje się że brakuje

pracowników,

R(uluv. Rvszard Kas/(Jrek



Rozbudowa zpitala jest konieczna, nal zy w remontować Oddział. Chirurgii i blok

op racyjn żebj szpital nie strącił kontaktu. Planowane jest utworzenie Oddziału Geriatrii w

. zpitalu,

R adJl v .Leci, SpUter

Oddział Geriatrii .est bardzo kosztownym oddziałem. m ątpliwo 'ci czy przyniesie on

korzyści dla szpitala. Do tej pory Oddział Chirurgii przynosił największe korzy: ci .

Radny il1atek .~J'Viqtt!k

Czy szpital p iada swoj laboratorium?

Radltv Lech, Spliter

Usługi laboratorium świadczy firma zewnętrzna

R.lldnl!_,Ma.riusz K07lljda

Nal ż zwrócić u\vagę na przyjmov ••..•.anie pacjentów na zbie Pr:G. i ć. Mieszkane Z erenu

Powiatu często zgłaszają obojętność p r onelu z lzby Przyj. Ć. moż to jest wynik braku

nadzoru kierov nika, Pacjenci oczekują. od Rady Powiatu interwencji w tej prawie. Problem

stanowi. również brak identyfikatorów personelu rnedy znego, zdani m radnego utrudnia to

nawiązanie outaktu z pracownikarni szpitala,

Bl,_l1Jml Ewa Ocbędaf. ka

Personel medyczny powini n mieć więcej ,-mpatii dla pacjentów, ten problem doty zy ielu

mie zkańców. Podkreśla, 'ŻJ: c je zcze osoby, które chwal personel w szpitalu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. l3vo•

Protokółowała
Marwina Morzyoka

Plo.~~!'MJ M()~.Q,_

Przewe do icząc
Komisji praw \" ole znych

1

i

Lech SpłUerr \ I, .
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