
BRZ.0012.6.23.2017

Protokół Nr 23/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 12 czerwca 2017 r.

Komisja Rewizyjna obradowała w składzie:

1. Grzegorz Fiałkowski - przewodniczący

2. Rafał Ławniczak - sekretarz

3. Paweł Fratczak - członek

4. Dorota Wieczorek - członek

Ponadto obecni na po iedzeniu Komisji byli:

l. Dorota Orchowska - Radca Prawny

2. Lilia Urbaniak - Główny Specjalista

3. Iwona Wiśniewska - Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych SP ZOZ Koło

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia:

l. Rozpatrzenie pisma dnia 22.05.2017 r. w sprawie zastrzeżeń do

regulaminu parkingu SP ZOZ w Kole

parkingowych dla niepełnosprawnych.

2. Wolne głosy i wnioski.

braku zapisu o bezpłatnych miejscach

Członkowie Komisji nie wnieśli dodatkowych punktów, akceptując proponowany porządek

posiedzenia.

Ad 1. Rozpatrzenie pisma ~'ri),02.pl z dnia 22.05.2017 r. w sprawie zastrzeżeń do

regulaminu parkingu SP ZOZ, ile, w tym o braku zapisu o bezpłatnych miejscach

parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Fiałkowski poinformował, że na poprzednim

posiedzeniu w dniu 25.05.2017 r. Komisja zapoznała si z pismem BRZ.1510.l.2017

Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Tornickiego z dnia 25.05.2017 l' i załączoną

wiadomością e-mailową nadesłaną w dniu 17.05.2017 r. z adresu

pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia, Departament Nadzoru, Kontroli Skarg.
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Przedmiotowe pismo dotyczy zastrzeżeń do Regulaminu Parkingu SP ZOZ VI' Kole, w tym

braku zapisu o bezpłatnych miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Komisja zapoznała się również z informacją e-rnailową nadesłaną z adresu

w dniu 05.06.2017 r.

W dniu 25.05.2017 r. Komisja zwróciła się do Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole o pisemne ustosunkowanie się w terminie do dnia 09 czerwca

2017 r., czego jednak nie dokonano. Obecna na posiedzeniu Zastępca Dyrektora ds.

administracyjno-gospodarczych SP ZOZ w Kole, Iwona Wiśniewska okazała członkom

Komisji następujące dokumenty:

- Umowę Nr 76/2015 dzierżawy terenu na płatny parking z dnia 28.10.2015 r. zawartą z

PROTECH - PLUS Sp. z 0.0. w Poznaniu wraz z Aneksami r l z dnia 29.02.2016 r. i r 2 z

dnia 02.01.2016 r.,

- Regulamin Parkingu ZOZ Koło,

- pismo IR-VI.8170.9.2017.5 z dnia 23.05.2017 r. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Poznaniu, Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w sprawie braku możliwości bezpłatnego

parkowania na terenie SP ZOZ w Kole przez osoby posiadające karty parkingowe dla

niepełnosprawnych,

- pismo SPZOZ.DAG.071.4.2017 z dnia 05.06.2017 r. SP ZOZ w Kole będące odpowiedzią

na wystąpienie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotyczące zasad

parkowania na terenie parkingu szpitalnego w Kole,

- Uchwałę Nr 0025.43.55.2015 Zarządu Powiatu kolskiego z dnia 21.10.2015 1'. W sprawie

powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZOZ w Kole,

W/w dokumenty stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych SP ZOZ w Kole, Iwona Wiśniewska,

poinformowała, że zasady parkowania na terenie parkingu szpitalnego w Kole reguluje

Umowa r 76/2015 z dnia 28.10.2015 r. zawarta z PROTECH - PLUS Sp. z 0.0. w Poznaniu

wraz z Aneksami Nr 1 iNr 2. oraz Regulamin Parkingu. Z opłat za wjazd i parkowanie są

zwo lnione:

- karetki pogotowia, transport sanitarny, straż pożarna, policja, prokuratura, pogotowie

energetyczne, dźwigowe, gazowe i inne służby ratownictwa,

- inwalidzi w pojazdach oznakowanych z ważnym zaświadczeniem o inwalidztwie z wpisem

"ROS" lub widoczną dysfunkcją narządu ruchu na czas niezbędny do udzielenia świadczeń

zdrowotnych,



- kurierzy i przewoźnicy - za okazaniem faktury, dowodu WZ lub listu przewozowego, na

czas niezbędny do doręczenia przesyłki,

- pojazdy zaopatrujące Szpital na czas niezbędny do wykonania dostawy (tylko lista

upoważnionych).

W odniesieniu do konkretnego zdarzenia będącego treścią e-rnaila me było możliwości

sprawdzenia, czy pojazd był uprzywilejowany iczy stopień niepełnosprawności kwalifikował

do zwolnienia z opłaty.

Pani Iwona Wiśniewska wyjaśniła, iż na terenie szpitala ciągle jeszcze trwają prace związane

z prawidłowym oznakowaniem parkingu i właściwą organizacją ruchu jak również z

wyznaczaniem kolejnych miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych. W terminie do

końca lipca 2017 r. dzierżawca ukończy prace przewidziane zarówno w pierwszym jak i

drugim etapie budowy parkingu. Pani Dyrektor wyraziła opinię, że co do zasady SP ZOZ stoi

na stanowisku, iż pojazdy osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej

powinny być i są zwolnione z opłat parkingowych.

Pilnym zadaniem SP ZOZ w Kole i dzierżawcy parkingu jest natomiast wyznaczeme

właściwe oznakowanie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla osób

niepełnosprawnych,

W dyskusji członkowie Komisji podkreślali, że warunkiem uporządkowania sytuacji na

parkingu SP ZOZ w Kole jest właściwe oznakowanie miejsc parkingowych dla osób

niepełnosprawnych jak również doprecyzowanie zapisów punktu 4 i punktu 28 Regulaminu

Parkingu.

Stwierdzono, że sprawa odpłatności niepełnosprawnych za parkowanie pojazdów jest

regulowana przez właścicieli parkingów. Wyrażono opinię, że Karta parkingowa co do zasady

nie zwalnia z opłat parkingowych, ale na podstawie wewnętrznej decyzji Dyrekcji SP ZOZ

osoby o znacznie obniżonej sprawności ruchowej są z takich opłat zwolnione.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna nie stwierdziła naruszenia Regulaminu

parkowania na terenie SP ZOZ w Kole, w tym w szczególności braku zapisu o bezpłatnych

miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Komisja zwróciła natomiast uwagę na

potrzebę doprecyzowania niektórych zapisów Regulaminu Parkingu, zwłaszcza w zakresie

kwalifikowania pojazdów do bezpłatnego parkowania.

Komisja zobowiązuje Przewo ńiczaceco do poinformowania Rady Powiatu Kolskiego o

sposobie rozpatrzenia pisma I
. 1_

dnia 22.05.2017 r. w sprawie zastrzeżeń do

regulaminu parkingu SP ZOZ w Kole w tym braku zapisu o bezpłatnych miejscach

parkingowych dla niepełnosprawnych.
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Ad 2. Wolne głosy iwnioski

Wolnych głosów iwniosków nie było.
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