
, Rada Pow i t Kols .ego
ul _Ienki( 'teza 21/23

bn-bOO KOLO

HRZ.UOI2.4.6.201,8
Protokół Nr 612019

z po iedzenia

Komi ji.' p.·sw S(loleczn' ch

odbytego ~'dniu .23 kwtetnia 2CH9r.

Posiedzcnie Oh.VOIZył o godz. 11:00 przewodniczący Korni ji pra\ połeezn ch Lech

Spliter. Powitał rszystkich obecny h. stv i rdził 'te Komisja. posiada quorum. W posiedzeniu

u zcstniczj li takż :

- gniesz a Rusin - Dyrektor Powiatoweg , entrurn Pcmocy Rodzinie w 01

- Jacek Brzęcki - Komenda Powiatowa Policji w Kole

- h ona Wiśni wska - p.o. Dvrektor .' P ZOZ w Kole

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodi icząc, Korni: ~i Lech L pllter poinformował. że na sesji zostanie wprowadzona. "Ocena

za obów pomocy społecznej za rok 2018 dla powiatu kolskiego' i informacja ta będzie omówiona

na dzisiej cym posiedzeniu. Członkowie Komisji przyjęli do ladomości p w:. ższe.

Porządek posiedzenia po zmianaeh przed ta ~ria ię nasrępująeo:
I. naliza projektu uchwały w sprawi zmian. uchwały Nr H/49/2O'19 Rad Powiatu Kol "kiego z

dnia 28 marca _019 roku \)i,' sprawie ustalenia "'Y okości środków finan owych Państwowego

Funduszu Rehabilitacji O ób Niepełnosprawnych przypadający h na realizację okr ślonych

zadań z zakre u rehabilitacji zawodowej i połecznej o ób niepełnosprawnych

Kol. kim \. 20191.',

__Ocena zasobóv pomocy połeczn j za r k 2018 dla powiatu kol. ·kiego.

". Oc na zagrożeń i prze tęp zości wśród. d ieci i młodzieży na terenie Powiatu Kol kiego w

pierwszym hartale ..:0191.

Po iecie

4, Inform, cja na temat bieżącej sytuacji Samodzi lnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kol.

5. Wolne głosy iwnioski.

Ad. L Analiza projektu ud waly sprawie zmiany uch'Wlilly r ll/4912019' Rad, Powiatu

. o.ls.kiego z dnia 28 marca 2019 roku. v 'praw'ie u talenia wy okości środków flnan O"~ rch

Pan rwowego Funduszu Relmbilitacji O ób Nicpełno prawu ch przypadająej ch na realizację



określonyd. zadań z zakresu rehabilitacji zawode ~Ieji speleezn j osób nlepelno prawnych w

Powiecie Kolskim \l' 2019r.

Projekt uchwal)' omówiła d rektor PCPR Agni rzka Rusin. W uchwale dokonano doprecyzowania

zasad udzi l' nia dofinan: owanią z środkó PFRO do zadafl z zakresu' portu, kultury rekreacji i

turystyki.

Komisja .praw 'połecznych jednoglobti pozytywnie zoopiniowała w projekt li In ały. Opinia

,stW101 i zalq unik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Ocena zasobów pomoc 'poleczDej za rok 201.8 dla. powiatu kolskiego,

Dyrektor Agni - zka Rusin po informowała, że do zad, ń włas nych powiatu \ zakresie pomocy

społecznej należy coroczne przygotowanie oceny zasobów pomocy pol cznei iprzedłożenie jej do

dnia "0 b ietnia Radzie Powiatu, Ocena vraz z r komendacją stanowi pod tawę planowania

budź tu na rok następu s: Oc na za 201Sr. opracowana została na postawie no ego formularza,

który po stał w kwietniu 2019r. v ramach projektu pn, ••Narz dzia a 'regowania i monitorov ania

dat} h w obszarz włą zenia społecznego". Ocena za obów została przygotowana w oparciu o

analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej odnosi ~ię do zasobów dotycz cych

infrastruktury, kadry, organizacji. pozarządowych oraz nakładów finansowych na zadania z zakresu

pomocy spo Ic znej,

d J.. Ocena .:l;ągrożeń i przestępczo ci wśród dzieel imlodzjeży na terenie Powudu Kol 'kiego

w pierw cym kwartale 2:0191-,

Informacje przedsta ił podinspektor Jacek Brzęcki.

kol. kiego stwierdzono ogółem 202 przestępstv a (

okre ie 3 m-cy br. na tcreni po iatu

tym samym okresie roku 2018 stw ierdzono

_53 przestępstwa). Analizując charakter czynów pop nionych przez nieletnich zaznaczy' najeży,

że główną rolę - w bieżą. yrn roku - odgrywają przes pstwa prze ciwko mi - aiu, W analizowanym

okresie czasu nic odnotowano przest pstw rozbójniczych oraz bójek ipobić.

Dobrą wiadomością je 't fakt, że na terenie pow 'atu nie odnotowano sytuacji związani ch z

zażywaniem dopalaczy i ich dystrybucją. Na terenie działania KPP w Kole ni odnotowano akich

zagro eń jak: ubkultury, sekty i nov e ruchy religijne. które mogłyby stanowić zagrożeni dla

o ób małoletnich.

łając na uwadze jeszcze l psze rozpoznanie przytoćzon ch zagrożeń oraz; prz ciwdziałanie im

poprzez profilaktyk wśród dzieci j młodzieży, z dni m 01.04.20] 7 roku poszerzono struktury

Zespołu ds. ieletnich iPatologii o 2 etaty służbowe - w chwili obecnej Zespól liczy łącznie 4

taty z pełną obsadą. Prz ciwdziałanie wl zagrożeniom będzi głównym kierunkiem aktywno'

policjanrów Zespołu d, ieletnich iPatologii Wydziału Prewencji KPP w Kle.



Przy tąpiono do dys.ku.s,ji

Ił nawiązał do występov ania ostatnio wzmożonego działania hejtov ania

w lnternecl . Czy Policja monitoruje e sprawy.

Podins,pektor Jacek ęrzęcki odpowiedział. ze Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu posiad

Wydział do Walki z Cyberprzest pczo ścią, natomiast Policja w Kole posiada R ferar do Walki "

Przestępczością Gospodarczą i \v tym dziale . ą pro adzone działania na rzecz walki z

c. b erprzesiępczoś cią, Zdarzały się przypadki otrzymania przez KPP w Kole -mail, w którym było

ostrzeżenie o podłożeniu ładunku ybuchcwego na ter nie Komendy, prawca ze tal

zidentyfikov any j . prawa została prz 'kazana do ,."du.

Jakie konsekwencje mogą ponieść (roby nieletnie za pożywanie alkoholu?

Podinspektor .Jacek Brzęcki

...amo vprowadz nie w tan nietrzeźwości me je t przestęp twem, Policja po zatrzymaniu

nieletniego. przeprowadza czynnoś i wyjaśniające i prawa kierowana j .t do sądu, ponieważ jest

to przejaw demoralizacji. Natomiast karaln je t sprzedaż aj: oholu o obom poniżej 18, roku życia

lub ułatwienie pożyci alkoholu.

Radu. Mariusz ftza' da. zwrócił uwagę, że na spotkaniach Policji w zkołachc zęsto poruszany

jest temat porwań dzieci. Ni które dzieci posiadają bujne 'wyobraźnię i boj" się potem wyj" ć z

domu,

Podin&pektor .Jacek Bt7,ęcki

Policja na spotkaniach profilaktycznych często porusza t n temat. niestety nie ma wpływu na to Jak

dzieci odbiorą takie w powiedzi, Policjant r f rujacy prz kazuj \1 iedzę na temat jak zachować. ię

w podobny ch . tuacj ach.

Ocena zagrożefl i przestępczas i w.\)·ód dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Kolskiego w

pierwszym kwartał 20] 9r. . laI'W'I1!j zalqcznik nr 3 do protokołu.

Ad 4. Informaeja na remat bieżące] sytuae]! • umodzieloeO"o Publicznego Za.kladu Opi ki

Zdrewotne] w Kole.

Pełnią a obowiązki Dyrektora Samodzielnego Pubłicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej \v Koje

poinformowała ze ytuacja finant owa szpitala przed tawia si nast pujaco:

- wysoko 'ci zobowiązań ••.vymagalnych na dzień 1.12,20181". w. kazuj na strat

I "03 607 40 zł:

kwoei



~zadłuż ni za poprzednie lata wyno i łączni około 10 000 000,00 zł;

- została wszczęta procedura udzielenia przez Bank Go, podarst a Krajowco kredytu, któr-y

Powiat Kol ki b dzie porę zał. Szpital planuje ~rod i z kredytu przeznaczyć na pokryci

zobowiązań wynikaj cych z faktur za. roboty wykończeniowe gabinetów endoskopii w kwocie

4]'" 000,00 zł oraz zobov iązań wynikąjącycl z v yro ó sadowych Sądu Okręgowego

Koninj ustalając podstawę wymiaru składek na ub zpie zenia za lata 2012-2014 w kwocie 350

000,00 zI a także wypłatę od zkodowania za popełnione błędy lekarskie na mocy wyroku , ądu
Apelacyjneg w Poznaniu, Pani Iwo a \- iśnie v ska przypomniał , Ze na bieżąco spłacany jest

kredyt zaciągni ty w 10 lOr.w wy. ok ści 7 500000,00 zł (do spła. pozostało 3 500000,00 zł).

asiępnie Pani I ona Wi .ni wska przekazała informacje na temat bieżącej sytuacji w szpitala tj.:

- pr wadzone są rozmowy z właści ielern firmy KOL BUD tóry chciał l"OZ\ iązać urnowę z P

ZOZ w z iązku Z nieuregulowaniem faktury za wykonane roboty budo lan .. D./ ",ekeja zpnala

wstrzymała zapłatę kwof 140.00;00 zł na rz cz firmy KO BUD z uwagi na konflikt" konaw y

z podwykonawcą SP Z Z obawia się możliwości podwójnego ~~. ła .enia środ ów:

- brak wykonj wania planów ch przeglądóv aparatury rned cznej;

- protokoły pokontrolne anepidu zawierają wiele za 'lr:ltr' eń m.in, odnośnie braku przeglądu

bud nku, braku przeglądów kminowych ore br ku wykonania zal c 11 pokontrolnych z

poprzedniej kontroli. ie wykonanie tych zaleceń może skutkować nałóż niem na zpital kary

finansów j;

- nie w wykonano decyzji komendanta p, P w zakt sie ochrony przeciwpożarov j~

- należy dokonać; wymian urządz enia chłodnicz _go do przechowyw nia zwłok w prosektorium;

- jest wi l· zastrzeżeń 00 do jakości wykonania niektórych prac wykończeniowych w now~ m

bud -nku szpitala m.in.i v saf wybudzenk» ej wyprowadzono w sufici instalacje do kolumn

wiszących natomiast zamontowane będą panele ścienne, do których należy doprowadzić

in talacje, na podłodze ali widoczne ą uszkodzenia, cz ść płytek iciennych jes wyszczerbiona,

na bloku op racyjnj m idoczne"ą u zkodzenia podłogi, brak zabudowy meblowej

pomi sz żeniach ina bloku operacyjn m;

~ nierentown jest ut zymanie przez szpital POZ w Lubońku, poni waż brak chętnych lekarzy do

pracy w poradni .. w związku z tym ,,,,r kolejnych mi iącach może pojawić się problem r.

prawidłowym funkcjonoc raniem poradni'

problem z pozyskaniem personelu medycznego. Zostało wydane Rozporząd m Ministra

Zdrowia z dnia 1l pażdzi mika 018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawi .wiadczeń

gwarantowanych z zakresu I czenia szpitalnego, Rozporządzenie wprowadza nowe normy

zatrudnienia pol gające na tym. że wymiar etatu przeliczony zostanie na lóżka na oddziałach oraz



na kwalifikacje personelu piel gniarskiego i położniczego. . zpital 'Kole przy obecn j bazie

etatowej pielęgniarek ipolotnych może mieć 1441óZka, a tej chwili je t 20 . w związku z tym
nal 'i..y zmniejszyć ilość lóże o 66. Zmniejszeni" liczby łóżek w szpitalu może 'kulkowa

problemami z wykonaniem . ontraktu, j-ednak NFZ oraz Wojewodowie kontroluje \\ konanie

" Iw Rozporządzenia w przypadku ni dostosowanie ilości łóże organ nadzoru może nałożyć.

kary finan owe na j dnost

a koniec Pani Iwona Wiśni wska poinformowała, ze zostały wy to iowan dwa pisma do

Podrniotu Tworzącego w zakresie przyznania dotacji przez owiat Kol ki na za up ni zbędn go

sprz tu do v. posażenia nowo w. budowanego na potrzeby P zoz w Kole bloku op racyjnego t]:

1. przęt rned czn - kwot 575 000 O zł:

2. Meble medyczne - kv Ola 9] 000.00 zł;

3. Konieczn sprzęt do zabiegó urologicznych - kwota 20 000 00 zł;

4. lontenery do narzędzi steryliż torni - kwot 70000.00 zł:

5. Buty operacyjne - kwota 6 000,00 zł'

6. Myjka do kaczek i basenóv -kwota 2000000 zł'

7, Wyposażenie szafy RlCK- kwota 50 000,00 zł.

Kol jne pismo dotyczy pro 'by W zakres i zab zpieczenia środków finansowych przez Pov iat

KoL ki na nąjpilniejsz zadania do realizacji przez szpital tj.:

1. Zakup mi ek - dezynfektoró do b, senów ikaczek na kwotę 80 000, 00 ł ;

2. W konanie zaległych decyzji Wielkopolskiego Państwowego Insp ktora anitamo-

Epidemiologicznego \v Poznaniu - na kwotę 30 000 00 zł;

3, Wy 'onanie części decyzji z zakresu ochrony prze iwpożarowej Z terminem wykonania do

31.12.20191". - kwota 60 00000 zł;

4. Dofinansowanie 1-% 'wkładu wła nego o projektu •• ompl k 'owa modernizacja

en rgetyczna budynkóv . PZOZ 'IN Kole" (projekt unijn ) - kwota 80000.00 zł:

5. D montaż ni używan go masztu ant '10' O z dachu budynku zpitalnego, który zagraża

bezpiecz ństwuludzi i mienia - kwota 15 000.00 zł.

Trudna sytuacja finansowa szpitala nie pozwala na realizację w/w celów,

Kto podjął decyzje o ulokowaniu nowo wybudo anego skrzydła szpitala z przodu bud nku?

wam, fe naj lep. zym rozwiązani m byłoby ul kowani go z tylu bud nku i pol czyt budynki

łącznikiem. Obecnie . i lu pracowników karzy się że nowy budynek zasłania im okna i jest

ciemno w pornieszczeni < ch.



0.0,,- Dyrektor 1",oD9 Wiśnie.' ka

Przyznała rację radnemu Manuszox i Koząjdzie, jednak taką koncepcj przedstawiał paprz dni

d rektor placówki i. taka została wykonana. W Programie Funkcjonalno- l' żytkowyru przewidziane

j est, że w mi. j icach gdzie są zakryte okna pov staną pomieszczenia gospodarcze.

Obecnie trzeba . kupić się na uruchomieniu bloku operacyjnego, Uważa, ż należy sprzeda I

budyne I po Specjalnym Ośrodku zkolno- \ y howawczym w Koje. Środki pozyskań można

przeznaczyć na zakup sprzętu medycznego. Zadał pytanie kit:.d. zostanie otwarty blok operacyjny?

lśniewska

ależ '\ konać dużo poprawek, ni je. t pewna czy termin koniec czerv CEl jest realny.

Radna Ewa Ochtdal ka

Szpital od lal bory a się z problemami finansowymi. a taki stan finansowy wpływ miały

odszkodov ania w płacane dla pacjentów za popełnion błędy lekarskie za lata ubiegłe. W kwestii

zarządzania szpitalem nie ma drugiej stro y. która mogłaby \\ 'powiedzie" si, w tym temacie.

vaża że należy przede wszy. tkim zatrudniać lekarzy mi jscowych ~dbać o to aby pracowali w

szpitalu w KoJ . Młodzi lekarze. którzy są związani z powiatem kolskim otrzymuj mni jszc

wynagrodzenia niż lekarze z Łodzi.

Rądny Czc_sław arek

Szpital zaw ze miał problemy flnansov e, ale Powiat Kolski zawsze starał się pomagać w miarę

możliwości finansowj ch, np. por czają kred; t w 20m l". na kw tę 7 500 000,00 zł na zapłatę

zobov iązań, które 'posiadał zpital, W planach b ło utworze aie cntrum Opieki ' enioraln j w

szpitalu, jednak ze względów finan ow ch zrezygnowano z tego p mysłu, Problemem je t równi ż

deficyt lekarz, uważa, re należy kontynuować współpra ę z lekarzami z Łodzi.

Radny Lech' pli~er

Jako pracownik szpitala zgłasza że należy zmienić zasad 1.ansportu medycznego badań do

histopatologii. Do t j pory odb wało się to w ten po ób, re lekarz po pobraniu próbki i opi aniu jej

musiał przenie ~ćmateriał do bud nku adrninistracyjn go do punktu odbioru badań do godz. 14.00,

Zdaniem radn go najbardziej racjonalnym rozwiązaniem b łoby aby firma transportowa odbi rata

bezpośrednio od personelu medy znego te próbki

Radny M~ll1"iuszKU7JłJd a

Uważa że budynek który znajduje si za zpitalem można sprzedać i pozyskać ten sposób

pieniądz. Czy szpital posiada ubezpieczenie. które pokryje rosz zenie pacjentów z 1 tulu
popełnionych bł dów lew kich?



zpital po siada ubezpieczenie, ale t kwoty zos tały już dawno wyczerpane.

d 5. Wolne głosy i'\'nio~ki.

Na tym zakończono po uedz nieo godz. 13.00

Proto ółowała
MaIv'llna Morzyoka

tI1olw.~ f"h)\~G~ Przewodniczący
onli 'ji pra,,' ·polec:t.n.ycb.

Lech Sp Uer
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