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BRZ.OO12.4.2.2020
Protokół Nr14 /2020
z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
odbytego w dniu 24 lutego 2020r.

Posiedzenie otworzył o godz. 10:15 przewodniczący
Spliter. Powitał wszystkich

Komisji Spraw Społecznych Lech

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

o

- 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
Kłodawie

wchodzącego

Kłodawie,

poprzez

zamiaru przekształcenia

w skład Zespołu

zmianę

Branżowej Szkoły I Stopnia w

Szkół Ogólnokształcących

adresu z ul. Mickiewicza

i Technicznych

4, 62-650 Kłodawa

w

na adres ul.

Mickiewicza 3,62-650 Kłodawa.
2. Analiza

projektu

uchwały

w sprawie

zamiaru

przekształcenia

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
zmianę adresu z ul. Mickiewicza

c

Technikum

w Kłodawie

i Technicznych w Kłodawie, poprzez

4, 62-650 Kłodawa, na adres ul. Mickiewicza 3, 62-650

Kłodawa.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia
Marii Dąbrowskiej w Kłodawie wchodzącego

Liceum Ogólnokształcącego

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

im.
i

Technicznych w Kłodawie, poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, na
adres ul. Mickiewicza 3,62-650 Kłodawa.
4. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kole.
5. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu
Stopnia

uchwały

w Kłodawie

w sprawie

wchodzącego

zamiaru

w skład

przekształcenia

Zespołu

Szkół

Branżowej

Szkoły I

Ogólnokształcących

i

Technicznych w Kłodawie, poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa na
adres ul. Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa.

Ad 2. Analiza projektu
wchodzącego

uchwały w sprawie zamiaru

przekształcenia

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Kłodawie

Technikum

w Kłodawie,

i Technicznych

poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, na adres ul. Mickiewicza
3, 62-650 Kłodawa.

Ad

o

3.

Analiza

projektu

Ogólnokształcącego

uchwały

w

sprawie

im. Marii Dąbrowskiej

Szkół Ogólnokształcących

i Technicznych

zamiaru

w Kłodawie
w Kłodawie,

przekształcenia

wchodzącego
poprzez

Liceum

w skład Zespołu

zmianę

adresu

z ul.

Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, na adres ul. Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa.
Projekty uchwał przedstawiła
jest wynikami

kontroli

naczelnik Dorota Szkudlarek. Zmiana adresu szkoły podyktowana

przedwyborczej

dot. numeracji

porządkowej

budynków.

Zgodnie

z

numeracją budynków przy ul. Adama Mickiewicza, numer ,,4" przyporządkowany jest dla budynku
mieszkalnego, natomiast dla szkoły ustalono prawidłowy nr porządkowy ,,3".
Komisja Spraw Społecznych

pozytywnie

zaopiniowała

ww. projekty

uchwał.

Opinia stanowi

załqcznik nr 2 do protokołu.

Ad 4. Informacja
Zdrowotnej

na temat

bieżącej

sytuacji

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

w Kole.

Dyrektor SP ZOZ w Kole Pani Iwona Wiśniewska przekazała informacje na temat bieżącej sytuacji
w szpitala tj.:
kompletowana jest dokumentacja niezbędna do dokonania odbioru nowego budynku szpitala.
Problem jest z drzwiami, które nie są dymoszczelne, obecnie trwają rozmowy z producentem,
czy jest

możliwość

zamontowania

uszczelek,

które

spowodują

dostosowanie

drzwi do

wymogów p.poż.;
- za rok 2019r. strata wynosi l 170 000,00 zł, amortyzacja wyniosła około l 321 000,00 zł. Na taki
stan finansowy wpływ miały m.in.
•

wzrost wydatków

na wynagrodzenia

o 16,9% (wynikający

m.m. ze wzrostu: płacy

minimalnej, zatrudnienia, kwoty przeznaczonej na wypłatę nagród jubileuszowych);
•

wzrost wydatków na usługi obce o 9%;

"1'

•

wzrost wydatków związanych z opłaceniem firmy sprzątającej (umowa na 2019r. została
zawarta na kwotę 908 000,00 zł, natomiast w 2020r. usługa będzie świadczona za kwotę
1 534 000,00 zł, wzrost 64% spowodowany jest podwyżką cen artykułów sprzątających oraz
zwiększeniem ilości powierzchni do sprzątania);

•

wzrost wydatków na badania laboratoryjne o 4,6 %;

•

wzrost wydatków związanych z serwisowaniem aparatury medycznej.

- przeprowadzone

zostały konkursy na usługi świadczeń zdrowotnych

w zakresie oddziałów

szpitalnych, w zakresie ratownictwa medycznego,
- podpisano umowę z firmą, która będzie przygotowywała posiłki dla pacjentów (w tym zakresie
koszt świadczenia wzrósł o 24%),
- rozważana jest możliwość utworzenia w przyszłości Oddziału Geriatrycznego,

ej

- od 01.03.br. funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa będzie pełnił dr. n. med. Rafał Krygier.

Komisja

Spraw Społecznych

poruszyła

także temat zakupu laparoskopu

na potrzeby

szpitala. Pani Wiśniewska podtrzymuje swoje obietnice i będzie uczestniczyła w sesjach rad gmin,
na których zwróci się do radnych z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w zakupie sprzętu.
Korzystając z okazji poprosiła radnego Lecha Splitera, aby towarzyszył Jej w miarę możliwości w
sesjach rad gmin. Jednocześnie

zwróciła się do radnych powiatowych

rozmów z wójtami i burmistrzami

o wcześniejsze podjęcie

w tym temacie. Dyrektor Wiśniewska planuje zorganizować

akcje pn. "Kupmy sobie laparoskop", przedsiębiorcy z terenu Powiatu Kolskiego zadeklarowali już
współpracę

w zakupie

sprzętu medycznego.

Radni także wyrazili

chęć udzielenia wsparcia

Komisji Spraw Społecznych

p. Wiśniewska przygotuje

finansowego.

c

Na wniosek przewodniczącego

wykaz przyznanych podwyżek dla lekarzy w 2019r.
Na koniec naczelnik Lilia Urbaniak poinformowała

członków Komisji, że został złożony

wniosek w sprawie dofinansowania remontu oddziału chirurgii. Łączny koszt inwestycji wyniesie
5000000,00

zł, z czego jest możliwość otrzymania 80% dofinansowania.

Ad 5. Wolne glosy i wnioski. Nie było
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11.30
Protokółowała
Malwina Morzycka
nic ący
I

Komisji Spr'~ Społecznych

