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Protokół Nr 10/2019

z posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych

odbytego w dniu 19 września 2019r.

Posiedzenie otworzył o godz. 10:00 przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech

Spliter. Powitał wszystkich obecnych, stwierdził że Komisja posiada quorum. W posiedzeniu

uczestniczyli także:

- Dorota Szkudlarek- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

- Iwona Wiśniewska - p.o. Dyrektor SP ZOZ w Kole

- Lilla Urbaniak- Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020r.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV1/161/2016 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 27 października 20l6r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

3. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole.

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu

Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust.

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na

2020r.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek.

Przepis art. Sa ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek

uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o

których mowa w art. 3 ust. 3 w ustawie. Zgodnie z w/w ustawą współpraca ta może odbywać się w



szczególności w formie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.

Zlecanie może mieć formę powierzenia lub wspierania realizacji zadania. Projekt programu

współpracy został poddany konsultacjom społecznym.

Nie było dyskusji w tym punkcie.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/16112016 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Powiat Kolski.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek.

Projekt jest wynikiem dostosowania przepisów prawa do nowelizacji Karty Nauczyciela.

Wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie

funkcji wychowawcy klasy do tej pory wynosiła 60,00 zł, po nowelizacji wyniesie 300,00 zł.

W tym punkcie członkowie Komisji podjęli dyskusję na temat obecnej sytuacji w oświacie. Pani

Dorota Szkudlarek poinformowała, że w szkołach jest wolnych jeszcze 10 miejsc. Zajęcia będą

odbywały się najpóźniej do godz. 15.20. W Zespole Szkół Technicznych w Kole planuje się

otworzyć technikum o profilu: samochodowym, chemicznym, ochrony środowiska, informatyki

oraz szkoły branżowe. W dniu 04 października br. zostało zaplanowane w ZST w Kole organizacja

"Nocy zawodowców". Ta inicjatywa ma na celu promocję szkolnictwa branżowego i technicznego

i jest to okazja do spotkania i rozmowy zarówno z nauczycielami, uczniami szkół kształcących w

różnych zawodach oraz z pracodawcami.

Komisja nie wnosiła uwag do w/w projektów uchwał i w wyniku głosowania pozytywnie je

zaopiniowała. Opinia stanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

Ad 4. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole.

Przed przystąpieniem do omawiania punktu naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia Pani Lilla

Urbaniak odpowiedziała na zapytania członków Komisji w kwestii rozstrzygnięcia konkursu na

dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Wpłynęło 6 ofert, z

czego tylko 3 oferty spełniały wszystkie wymogi formalne. W dniu 16.09.br odbyły się rozmowy

kwalifikacyjne z dwoma kandydatami, gdyż jedna osoba nie przystąpiła do rozmowy. Komisja

Konkursowa po odbyciu rozmów z kandydatami w wyniku głosowania zdecydowała o wyłonieniu



kandydatki Pani Iwony Wiśniewskiej. Kandydatka wykazała się największą wiedzą i znajomością

przepisów potrzebną do pracy na danym stanowisku. Zgodnie z przepisami Zarząd Powiatu

podejmie decyzję w zakresie formy zatrudnienia Pani Wiśniewskiej.

Następnie Pani Iwona Wiśniewska przekazała informacje na temat bieżącej sytuacji w szpitala tj.:

NFZ zwiększy kontrakt dla szpitala o 4%;

16.09.br ogłoszony został przetarg na zakup ambulansu typu C na potrzeby Zespołów

Ratownictwa Medycznego. Karetka będzie stacjonowała w Kłodawie, w dniu 20.09.br nastąpi

podpisanie umowy;

firma, która została wyłoniona w drodze przetargu na zastępcze wykonanie robót budowlanych

rozpoczęła już prace na bloku operacyjnym. W dalszej kolejności trzeba będzie zakupić

wyposażenie do bloku operacyjnego (meble i niezbędny sprzęt), koszt tego wyniesie 832 000,

00 zł;

zatrudniono pielęgniarki na Izbę Przyjęć oraz na Oddział Chirurgii;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie świadczeń

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego określa normy zatrudnienia pielęgniarek.

Wskaźnik wynosi 0,6 etatu na jedno łóżko na oddziałach niezabiegowych, a na oddziałach

zabiegowych 0,7 etatu pielęgniarskiego. Wyższe normy obowiązują na oddziałach dziecięcych

od 0,8 do 0,9 pielęgniarki. Zgodnie z w/w normami w szpitalu w Kole jest niedobór w

zatrudnieniu pielęgniarek. W szpitalu obecnie wykorzystanych jest 52% łóżek;

- w sierpniu br. nastąpiło zwiększenie kosztów osobowych, dokonano wypłaty gratyfikacji na

kwotę 50 000,00 zł oraz środków za wypracowane nadgodziny dla personelu średniego;

- w zakresie funkcjonowania przychodni w Lubońku, wystąpiono do NFZ o wyrażenie zgody na

ograniczenie dni funkcjonowania przychodni z 5 do 2 dni w tygodniu. Lokalna prasa ostatnio

zamieściła artykuł, z którego wynika, że dr Chmielecki zainteresowany jest przejęciem

działalność Ośrodka w Lubońku. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, wówczas szpital nie będzie

stwarzał problemów w przekazaniu Przychodni.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Marek Świątek nawiązał do kwestii wypłaty odszkodowań za popełnione błędy lekarskie,

czy jest szansa na zawarcie dodatkowej polisy przez lekarzy w tym zakresie?

Pani Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że w kwestii ubezpieczenia Szpital obsługuje broker

ubezpieczeniowy Mentor. Obecna umowa zawarta jest na czas od 01.04.2019r. do 31.03.2020r. i

jest to ubezpieczenie medyczne na wszystkie zdarzenia w kwocie 500 000,00 Euro, przy czym na



jedno zdarzenie to kwota 100 000,00 Euro. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe objęte ustawą o

działalności medycznej. Lekarze będący na kontraktach również posiadają ubezpieczenia.

Radny Czesław Marek zapytał o możliwość pozyskania środków zewnętrznych dla szpitala?

Pani Iwona Wiśniewska wyjaśniła, że nie otrzymała odpowiedzi w zakresie wnioskowanych

środków z rezerwy budżetowej. Ostatnio wystąpiła do Rady Powiatu z pismem w kwestii

przyznania środków na wyposażenie bloku operacyjnego, jak wspomniała wcześniej jest to kwota

832 000,00 zł.

Na zapytanie radnego Mariusza Kozajdy w zakresie rozstrzygnięcia konkursu na z-ce dyrektora

ds. lecznictwa Pani Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że przepisy Ustawy o działalności

leczniczej wymagają, aby złożone były co najmniej 2 aplikacje. Dokumenty złożyła jedna osoba,

więc postępowanie konkursowe zostało unieważnione w tym zakresie.

Członkowie Komisji zwrócili się do pani Wiśniewskiej, aby przybliżyła kwestie wynajmu

pomieszczeń w SP ZOZ w Kole przez firmę Centrum medyczne MULTI MED T. Jucyk Spółka

Jawna z siedzibą w Koninie (na sesji w dniu 29.08.br. projekt uchwały w wyniku głosowania został

wycofany z porządku obrad). Komisja usłyszała, że wynajem pomieszczeń dla Centrum

Medycznego MULTI MED jest jest uzasadnione i konieczne. Pan Jucyk, aby otrzymać środki z

NFZ musi dysponować umową na wydzierżawienie pomieszczeń w szpitalu, w których będą

świadczone usługi. Poprzednia umowa również zawarta była na czas nieokreślony z możliwością

wypowiedzenia umowy z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Do tej pory wynajmowane były

dla w/w podmiotu pomieszczenia w budynku administracyjnym oraz na byłym oddziale

laryngologii, łączny koszt wynajmu wynosił 8 942,65 zł miesięcznie. Planowane jest przeniesienie

siedziby Centrum medycznego tylko do budynku głównego szpitala, ale dopiero po oddaniu do

użytkowania nowego budynku na terenie SP ZOZ w Kole. Pani Wiśniewska podkreśliła, że rozwój

poradnictwa w zakresie psychiatryczno - psychologicznego jest uzasadniony rosnącymi potrzebami

mieszkańców powiatu kolskiego na świadczenie medyczne w tym zakresie.

Radni zaproponowali Pani Wiśniewskiej, aby przy konstruowaniu nowej umowy w kwestii

wysokości czynszu wzięty był pod uwagę również wzrost kosztów mediów tj. energia, woda,

ogrzewanie. Pani Wiśniewska zapewniła, że zwróci uwagę na powyższe kwestie przy zawieraniu

umowy.



Ad 4. Wolne glosy i wnioski.

Komisja dokonała analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego za I

półrocze 2019r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata

2019-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2019r. Komisja

zapoznała się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia

10 września 20 19r. wyrażająca pozytywną opinię o przedstawionej przez Zarząd Powiatu Kolskiego

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2019r. Informacja

została przyjęta przez Komisję poprzez aklamację.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11.30

Protokółowała
Malwina Morzycka

MQlt.A ~ l'\()~~ Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych
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