
Protokół Nr 7/2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych

odbytego w dniu 27 maja 2015r.

BRZ.0012.4.7.2015

Posiedzenie otworzyła o godz. 1100 przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Janina

Roszkiewicz, powitała wszystkich obecnych, stwierdziła, iż jest wymagane quorum, poza tym

obecni byli:

- Anna Pajor - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

- Barbara Graczyk- Malińska- dyrektor SP ZOZ w Kole

- Iwona Wiśniewska- w-ce dyrektor ds. administracyjno- gospodarczych SP ZOZ w Kole

- Dorota Kropidłowska- Główna księgowa SP ZOZ w Kole

- Lilla Urbaniak - Główny specjalista ds. pracowniczych

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza materiałów na VIII sesję Rady Powiatu Kolskiego.

2. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole za 20l4r.

3. Wolne głosy i wnioski

Ad 1.Analiza materiałów na VIII sesję Rady Powiatu Kolskiego.

Naczelnik Anna Pajor przedstawiła następujące projekty uchwał w sprawie:

- udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Miejskiej Kolo na realizację

zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum
Technik Ceramicznych w Kole.

Zarząd Powiatu Kolskiego proponuje przekazać na organizację stałej wystawy na poddaszu

Ratusza Pt. "Fajans kolski- formy, dekoracje, techniki zdobnicze" orgaruzowany przez

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole dotacji w kwocie 3 000 zł.

Projekt uchwały zostanie wprowadzony na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

- udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Dąbie na realizację zadań z

dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Miejsko- Gminny

Ośrodek Kultury i bibliotekę Publiczną w Dąbiu.



Zespół "Nadnerzanki" działa przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece

Publicznej w Dąbiu od O 1.2002r. propaguje folklor regionu odnosząc wielu sukcesów nie

tylko na przeglądach regionalnych, ale również na przeglądach ogólnopolskich. Stąd Zarząd

Powiatu Kolskiego proponuje przekazać dotację w wysokości l 700 zł z przeznaczeniem na

zakup strojów letnich celem zaprezentowania się na Przeglądzie Kultury Ludowej

organizowanym przez Centrum kultury i Sztuki w Koninie.

- udzielenia dotacji w 2015 roku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w

Dobrowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy

zabytku.

Zarząd Powiatu kolskiego proponuje przekazać dotację dla parafii rzymskokatolickiej p.w.

Trójcy Świętej w Dobrowie w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na: remont

zabezpieczająco - wzmacniający i rewaloryzację kaplicy p.w. Błogosławionego Bogumiła w

Dobrowie.

- likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół

Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

Projekt uchwały jest konsekwencją podjęcia Uchwały Nr V/25/2015 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego LO dla młodzieży w

ZST w Kole.

Likwidacja szkoły wynika z przepisów ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw, które przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Uzupełniającego

Liceów Ogólnokształcących dla młodzieży. W Zespole Szkół Technicznych w Kole nie

prowadzi się naboru do klas pierwszych od 2012r.

- likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół

Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

Projekt uchwały jest konsekwencją podjęcia Uchwały Nr V/24/2015 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego LO dla dorosłych w

ZSTw Kole.

Likwidacja szkoły wynika z przepisów ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw, które przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Uzupełniającego

Liceów Ogólnokształcących dla dorosłych. W Zespole Szkół Technicznych w Kole nie

prowadzi się naboru do klas pierwszych od 20l2r.



- likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w

Kole przy ul. Kolejowej 11.

Projekt uchwały jest konsekwencją podjęcia Uchwały Nr V/22/2015 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla

dorosłych w ZST w Kole.

Likwidacja szkoły wynika z przepisów ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw, które przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Technikum

Uzupełniającego dla dorosłych. W Zespole Szkół Technicznych w Kole nie prowadzi się

naboru do klas pierwszych od 2013r.

- likwidacji Technikum Uzupełniającego dla młodzieży w Zespole Szkól Technicznych

w Kole przy ul. Kolejowej 11.

Projekt uchwały jest konsekwencją podjęcia Uchwały Nr V/23/2015 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla

młodzieży w ZST w Kole.

Likwidacja szkoły wynika z przepisów ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw, które przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Technikum

Uzupełniającego dla młodzieży. W Zespole Szkół Technicznych w Kole nie prowadzi się

naboru do klas pierwszych od 2012r.

- likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkól

Ponadgimnazjalnych w Klodawie przy ul. Mickiewicza 4.

Projekt uchwały jest konsekwencją podjęcia Uchwały Nr V/30/2015 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum

Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul.

Mickiewicza 4.

Likwidacja szkoły wynika z przepisów ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw, które przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Uzupełniającego

LO dla dorosłych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie nie prowadzi się

naboru do klas pierwszych od 2012r.



likwidacji Techniku Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4

Projekt uchwały jest konsekwencją podjęcia Uchwały Nr V/29/2015 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla

dorosłych w Zespole Szkół Ponactgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4.

Likwidacja szkoły wynika z przepisów ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw, które przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Technikum

Uzupełniającego dla dorosłych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie nie

prowadzi się naboru do klas pierwszych od 2013r.

- likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu przy ul. Kościelna 2.

Projekt uchwały jest konsekwencją podjęcia Uchwały Nr V/27/2015 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum

Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Kościelcu.

Likwidacja szkoły wynika z przepisów ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw, które przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Uzupełniającego

Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Kościelcu nie prowadzi się naboru do klas pierwszych od 2012r.

- likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2

Projekt uchwały jest konsekwencją podjęcia Uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum

Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Kościelcu.

Likwidacja szkoły wynika z przepisów ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw, które przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Uzupełniającego

Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży. W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Kościelcu nie prowadzi się naboru do klas pierwszych od 2012r.



- likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu przy ul. Kościelna 2.

Projekt uchwały jest konsekwencją podjęcia Uchwały Nr V/26/2015 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dorosłych

w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

Likwidacja szkoły wynika z przepisów ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw, które przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Technikum

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. W Zespole Szkół Rolnicze

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu nie prowadzi się naboru do klas pierwszych

od 2013r.

Komisja Spraw Społecznych w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała

ww. projekty uchwał. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole za 2014r.

Dyrektor Barbara Graczyk- Malińska poprosiła o zadawanie pytań na temat przedłożonego

sprawozdania.

Radny Ryszard Kasiorek

- Czy dyrekcja SP ZOZ w Kole ma wizję rozwoju szpitala?

- Jak wygląda sprawa spłacania wszystkich zobowiązań?

Barbara Graczyk- Malińska

W sprawozdaniu została przedstawiona tabela, w której pokazane jest jak od początku swojej

działalności kształtował się wynik finansowy zakładu. Szpital zależny jest od płatnika, którym

w 98% jest NFZ, mimo to zakład regularnie spłaca kredyt, zgodnie z harmonogramem.

Jeżeli chodzi o wizję rozwoju szpitala, to najważniejszym elementem jest informatyzacja

szpitala oraz wyremontowanie Oddziału Chirurgii. Sami nie są w stanie sfinansować tych

zadań. Marszałek Województwa Wielkopolskiego nie planuje przekazywać środków

szpitalom powiatowym chociażby na informatyzację.

Radny Ryszard Kasiorek

Jest za przeprowadzeniem remontu na Oddziale Chirurgii, kiedy dyrekcja planuje ten remont?

Dyrektor Barbara Graczyk- Malińska



Opracowany jest projekt na remont chirurgii, kosztorys, który opiewa na kwotę około

3 800000 zł. Jeżeli będzie miała pewność, że otrzyma takie środki to remont zostanie

przeprowadzony w ciągu 1,5 miesiąca.

Radny Ryszard Kasiorek

Czy jest możliwość kontraktowania innych zadań, które są wyżej punktowane przez NFZ?
Dyrektor Barbara Graczyk- Malińska

Aby kontraktować większą liczbę usług potrzeba sprzętu. Liczy na wsparcie ze strony
powiatu.

Pani Dorota Kropidłowska

Strata netto przez SP ZOZ w Kole z lat ubiegłych łącznie wynosi 11 607 592,06 zł. Jest to

duża kwota, która nie była pokrywana przez SP ZOZ w Kole albo podmiot tworzący.

Przegrane sprawy sądowe także miały wpływ na sytuacje finansową szpitala.

Radny Ryszard Kasiorek

Co należy zrobić, aby w przyszłości ustrzec się przed błędami lekarskimi?

Dyrektor Barbara Graczyk- Malińska

Obecnie składka na ubezpieczenie OC wynosi 400 000 zł i co roku jest zwiększana. W tej

chwili firmy ubezpieczeniowe przeprowadzają szkolenia dla pracowników szpitala z zakresu

prowadzenia dokumentacji medycznej (lekarze nie piszą dokładnie w kartach pacjenta

wszystkich rzeczy). Niektóre błędy lekarskie można wytłumaczyć, ale są przypadki kiedy

niestety nie ma takiej możliwości. Ważną role odgrywa też stan posiadanego sprzętu

medycznego. W 2010r. weszła w życie ustawa o wyrobach medycznych, która nakłada

obowiązek okresowego serwisowania sprzętu i regularne dokonywanie napraw. Posiadanie

sprawnego sprzętu medycznego może mieć wpływ na mniejsze popełnianie błędów

lekarskich.

Radny Jan Stępiński

Czeka na powołanie nowego składu Rady Społecznej szpitala. Uważa, że rada będzie

pomocna dla dyrekcji szpitala w zarządzaniu placówka. Widzi progresje w naprawie finansów

szpitala, ale czy nie odbywa się to kosztem pracowników?

Dyrektor Barbara Graczyk- Malińska

75% pracowników zgodziło się na podpisanie porozumień o obniżeniu swojego uposażenia

do pensji z roku 2008 + 3%. Takiego rozwiązania nie zaproponowała osobom, które

przechodziły na emeryturę. Kilka osób głównie ze związków zawodowych nie wyraziły

zgody na podpisanie porozumień.

Pani Iwona Wiśniewska



Taka decyzja była trudna dla pracowników, ale był to jeden ze sposobów ratowania szpitala.

Pracownicy nie wiedzieli o większości sprawach, chociażby takich, że nie były odprowadzane

składki do ZUS-u czy PFRON-u.

Radny Jan Stępiński

Czy w tym czasie nie było osoby, która odpowiadałaby za tak złą sytuację szpitala? Nikt ze

Starostwa Powiatowego w Kole nie nadzorował tej materii?

Dyrektor Barbara Graczyk- Malińska

W czasie kiedy pogorszyła się sytuacja finansowa szpitala pracownik Starostwa Powiatowego

w Kole tj. naczelnik wydziału zajmujący się sprawami zdrowia, którym była Barbara

Graczyk- Malińska nie odpowiadała za działania podejmowane przez ówczesną dyrekcje

szpitala. Podobnie teraz Pani Lilla Urbaniak, która zajmuje się sprawami zdrowia nie

odpowiada za decyzje podejmowane przez dyrektora szpitala.

Radny Jan Stępiński

Prosi, aby Pani dyrektor zwracając SIę do radnych o środki finansowe szczegółowo

precyzowała na co planuje przeznaczyć te kwoty. W szczególności chodzi o kwotę 500 000 zł

na informatyzację.

Dyrektor Barbara Graczyk- Malińska

Środki, które otrzyma od powiatu na informatyzacje planuje przeznaczyć na zakup serwera,

oprogramowama komputerów. Największy problem jest z utworzeniem SIeCI

informatycznej, ponieważ trzeba ją zainstalować w całym szpitalu.

Radny Jan Stępiński

Po raz trzeci ponawia swój wniosek dotyczący bezkosztowego uporządkowania terenu przed

budynkiem szpitala. Proponował umieszczenie tam odpowiedniego oznakowania, żeby ludzie

nie parkowali w tym miej scu.

Radny Zdzisław Domański

Uważa, że ktoś nie dopilnował firmy, która przeprowadzała termomodemizacje budynku

szpitala. Przed inwestycją nikt nie parkował na tym terenie, a po zakończenie inwestycji nagle

sytuacja się zmieniła. Firma zrobiła składowisko materiałów na tym obszarze, zniszczyła

zieleń i nikt nie dopilnował, aby po oddaniu inwestycji teren doprowadzić do odpowiedniego

stanu.

Dyrektor Barbara Graczyk- Malińska

Zgadza się, że remont wspomniany przez radnego Domańskiego zniszczył infrastrukturę.

Konsultowała się z policją, która poinformowała ją, że nie może nakładać na kierowców

parkujących w tym miejscu mandatów, ponieważ parkują na terenie prywatnym.



Pani Lilla Urbaniak przedstawiła projekty uchwał w sprawie:

- powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole

Powołuje SIę Radę Społeczną działającą przy SP ZOZ w Kole jako organ inicjujący i

opiniodawczy podmiotu tworzącego oraz organ doradczy dla dyrektora szpitala. Skład ww.

Rady jest następujący:

l. Wieńczysław Oblizajek- przewodniczący
2. Jarosław Świder- przedstawiciel Wojewody
3. Wojciech Jabłoński
4. Tomasz Sobolewski
5. Stanisław Mandziewski
6. Sebastian Szczesiak
7. Zdzisław Domański
8. Krzysztof Kubski
9. Jan Michalak
10. Krzysztof Mazurkiewicz

Komisja Spraw Społecznych nie wnosiła uwag do projektu uchwały, pozytywnie ją

zaopiniowała.

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole za 2014 rok

Roczne sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta Firmę

Controlling kancelarię Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp.J. ze Słupcy.

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną SP ZOZ w Kole

uchwałą Nr 1/II/2015 z dnia 26.05.2015r. Rada Powiatu jako organ założycielski posiada

kompetencje do kontroli i oceny gospodarki finansowej szpitala.

Komisja Spraw Społecznych nie wnosiła uwag do projektu uchwały, pozytywnie ją

zaopiniowała.

- pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Kole

Ujemny wynik finansowy netto SP ZOZ w Kole jest narastający, za lata ubiegłe jest to kwota

w wysokości- 11 318202,34 zł za rok 2014 kwota- 332 220,38 zł. Pokrycie ujemnego wyniku

nastąpi:

- w kwocie 42 830,66 zł - z kapitału (funduszu) zakładu SP ZOZ w Kole

- w kwocie 11 607 592,06 zł- z zysków z lat następnych

Komisja Spraw Społecznych nie wnosiła uwag do projektu uchwały, pozytywnie ją

zaopiniowała.



- zmiany zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej Kole

Proponowane zmiany pozwolą na poszerzerue możliwości postępowania w przypadku

zbywania aktywów trwałych będących majątkiem SP ZOZ w Kole. Umożliwiają również

uporządkowanie składów magazynowych, w których zalega stary, zużyty sprzęt. Dodatkowo

proponowane zmiany dają możliwość sprzedaży zbędnego sprzętu z zaliczeniem uzyskanej

ceny na poczet nabycia nowego sprzętu.

Komisja Spraw Społecznych nie wnosiła uwag do projektu uchwały, pozytywnie ją

zaopiniowała.

Radna Ewa Ochędalska

Dziękuje za przedstawienie sprawozdania, chciała tylko dodać, że radni zdają sobie sprawę,

że racjonalizowanie kosztów musi być bolesne i zawsze odbędzie się to kosztem

pracowników. Prosi o nie irytowanie się na radnych, bo oni też życzą dobrze szpitalowi i jej

dyrekcji.

Pani Dorota Kropidłowska

Przeprowadzenie audytu w szpitalu z polecenia Zarządu Powiatu Kolskiego odbieramy jako

brak zaufania do dyrekcji.

Pani Barbara Graczyk- Malińska

Od lutego br. zostały przeprowadzone 4 kontrole w szpitalu, teraz firma, która ma

przeprowadzić audyt oczekuje przygotowania dokumentacji do 68 pozycji, które sobie

rozpisali, jest to około 1000 stron dokumentacji.

Radny Jan Stępiński

Prosi, aby tego nie odbierać w ten sposób, jest to tylko kontrola, która pozwoli Zarządowi

Powiatu i radnym zdecydować w jakim kierunku podejmować przyszłe działania.

Radna Janina Roszkiewicz

Podziękowała za obszerne przedstawienie informacji i życzyła wszystkiego dobrego dyrekcji

szpitala.

Ad 3. Wolne glosy i wnioski

Radny Jan Stępiński

Poinformował, że do Starostwa Powiatowego w Kole wpłynęła pismo z dnia 20.04.2015r. od

emerytów, którzy zatrudnieni kiedyś byli w Zespole Szkół Technicznych w Kole dotyczące

poprawy dystrybucji środków z ZFŚS. Nie udzielona została odpowiedź na to pismo, zgłasza

ten problem.

Radna Janina Roszkiewicz



Jeżeli chodzi o sprawy środków z ZFŚS to odpowiedzieć na to pismo powinien kierownik

jednostki, który jest odpowiedzialny za rozdysponowanie tych funduszy. Starostwo

Powiatowe nie może wnikać w wewnętrzne sprawy placówki.

Radna Ewa Ochędalska

Sprawy te reguluje Komisja Socjalna, która działa w oparciu o opracowany Regulamin.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 1230

Protokółowała

Malwina Morzycka
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