BRZ.0012.2.20.2016
Protokół Nr 21/2016
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji
Gospodarczej, Komisji Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Spraw Społecznych,
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
odbytego w dniu 20 września 2016 r. w budynku Dyrekcji SP ZOZ w Kole.

Posiedzenie o godz. 10.00 otworzył przewodniczący
Fiałkowski,
obecności

który stwierdził
poszczególnych

iż we wszystkich
Komisji

Komisji Rewizyjnej Grzegorz

komisjach jest wymagane

stanowią załącznik

quorum. Listy

nr l do protokołu.

Ponadto w

posiedzeniu uczestniczyli:
- Poseł na Sejm RP - Leszek Galemba
- Starosta Kolski - Wieńczysław Oblizajek
- Sekretarz Powiatu - Andrzej Tomczyk
- Naczelnik Wydziału Finansów - Amelia Woźniak
- Główny Specjalista - Lilia Urbaniak
- Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Lekarskiej - Dyrektor SP ZOZ w Kole - Cezary Chmielecki
- Dyrektor ds. administracyjno-gospodarczych

----

SP ZOZ w Kole-,

- Główny Księgowy SP ZOZ w Kole - Elżbieta Marciniak
- Prezes Zarządu SMIF Grupa Doradcza Sp. z
- Prezes Zarządu EMPRO Sp. z 0.0.

0.0. -

-

Porządek posiedzenia:
1.

Omówienie programu dostosowania do wymogów prawnych i rozwoju Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
2. Wolne głosy

j

wnioski.

Posiedzenie poprzedzone zostało prezentacją 3 nowych ambulansów do systemu ratownictwa
medycznego zakupionych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.
W uroczystości uczestniczył

:z z Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole, który

dokonał uroczystego poświęcenia pojazdów.

Ad

l. Omówienie

programu

dostosowania

do wymogów

prawnych

rozwoju

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
Prowadzący obrady udzielił głosu Dyrektorowi SP ZOZ w Kole Cezaremu Chmieleckiemu,
który przedstawił

ogólne

założenia

związane

z rozwojem

szpitala

i kierunki

działań

inwestycyjnych. Potwierdził, że aktualnie szpital jest przeładowany i bez jego rozbudowy nie
będzie możliwości tworzenia nowych oddziałów i specjalistycznych

poradni. Wspomniał o

przyznanej przez Radę Powiatu Kolskiego kwocie 6,6 mln zł na modernizację
konkretnie

oddziału

chirurgicznego

i bloku operacyjnego.

Dodał,

szpitala, a

że nowa koncepcja

rozwojowa zakłada dobudowanie nowego budynku, który w górnej części mógłby pomieścić
nowoczesną chirurgię i oddział intensywnej opieki medycznej na 6 łóżek. W dolnej części
tegoż budynku można by usytuować kilka poradni specjalistycznych,
diabetologiczną
Chmielecki

czy gastroenterologiczną

zarysował

również

oraz rezonans

koncepcję

utworzenia

Senioralnej z zakładem opiekuńczo-leczniczym

np. reumatologiczną,

magnetyczny.

Dyrektor

Cezary

Powiatowego

Centrum

Opieki

dla około 100 pacjentów.

Uzasadniał, że

proces starzenia się społeczeństwa wymusza wręcz organizowanie miejsc pobytu i leczenia
dla tej grupy naszych współmieszkańców.

Dodał, że istotnym elementem nowoczesnego

szpitala powinna stać się również opieka paliatywna przy schorzeniach
prowadzenie

hospicjum.

Istnieje także szansa na pozyskanie

rozwinięcie

Szpitalnego

Oddziału

Ratunkowego.

Chmielecki stwierdził, że przygotowywany

nowotworowych

odpowiednich

W podsumowaniu

i

środków

Dyrektor

i

Cezary

projekt inwestycyjny może zostać zrealizowany

kosztem około 22 mln zł.
Rozwinięcia

poszczególnych

Zarządu EMPRO Sp. z

zagadnień

dotyczących

rozwoju

szpitala

dokonał

Prezes

Poinformował, że wariant zachowawczy

0.0.

obejmuje tylko remont Oddziału Chirurgii i bloku operacyjnego, ale dodał że osobiście optuje
za wariantem

rozwojowym

przewidującym

szerszy

zakres

inwestycji.

Powiedział,

że

reprezentuje organizację menedżerską zajmującą się rozwojem szpitali. Przypomniał, iż tego
typu placówki obowiązuje Rozporządzenie

Ministra Zdrowia z 2012 roku o dostosowaniu

infrastruktury szpitali do wymogów 2017 r. Musi również nastąpić dostosowanie obiektów
użyteczności

publicznej

przeciwpożarowych

nowego

energetycznej

(do 2020 r.), oraz do wymogów

i sanitamych. To wszystko sprawia, że inwestowanie w infrastrukturę

szpitala jest nieuniknione
zbudowania

do dyrektywy

i wręcz konieczne. Prezes

obiektu,

w którym

zlokalizowany

widzi potrzebę
zostame

nowoczesny

oddział

chirurgiczny wraz z blokiem operacyjnym jak również oddział intensywnej opieki medycznej.
W dolnej części tego obiektu znajdą się ponadto pomieszczenia dla Powiatowego Centrum

Opieki

Senioralnej,

poradni

specjalistycznych

i rezonansu

magnetycznego.

Jednym

z

ważnych zadań będzie też rozbudowa istniejącego SOR.
W ramach

Powiatowego

Centrum

medyczny,

środowiskowy

Opieki

i pomocniczy.

paliatywną, poradnie (dietetyczna,

senioralnej

można

Obszar medyczny

psychologiczna,

wyodrębnić

obejmowałby

geriatryczna,

3 obszary:
m.in. opiekę

ruchowa, leczenia bólu),

ambulatorium hospicyjne i telemedycynę dedykowaną. Na obszar środowiskowy składałyby
się: rodzinny dom pomocy, ośrodek wsparcia, dom pomocy społecznej, ogród terapeutyczny,
dom dziennego pobytu i ośrodek aktywizacji społecznej osób starszych. Obszar pomocniczy
zajmowałby

SIę z

kolei

wypożyczalnią

sprzętu

medycznego

rehabilitacyjnego,

przygotowaniem i wydawaniem posiłków dekontaminacją osób zaniedbanych oraz logistyką
osób chorych i niepełnosprawnych
Cechy

wyróżniające

omawiany

ruchowo.
projekt,

to realizacja

działań

w jednym

mieJSCU

kompleksowość.
Uczestnicy projektu - samorząd lokalny i SP ZOZ w Kole.
Finansowanie

projektu

działania komercyjne

- NFZ, Pomoc Społeczna,

samorząd

lokalny, pensjonariusze

m.in. w infrastrukturze.

W uzupełnieniu informacji Prezesa Zarządu EMPRO sp. z
dodał, że realizacja projektu inwestycyjnego

0.0.,

Dyrektor SP ZOZ w Kole

pociągnie za sobą zwiększenie

zatrudnienia

lekarzy i pozostałego personelu medycznego dla zapewnienia płynności i ciągłości leczenia.
Radni Zdzisław
prowadzenia

Domański

inwestycji,

i Rafał Ławniczak

możliwości

się z zapytaniem

a ściślej czy projekt będzie podzielony

odpowiedzi Prezes _
szanse na pozyskanie

zwrócili

o sposób

na kilka zadań. W

zapowiedział wybór tych konkursów, w których są
środków,

finansowania.

potwierdzając

Według

niego

proces

zasadę

dostosowywania

inwestowania

zgodnie

pomysłów

do

z założonym

harmonogramem powinien się zakończyć do 30 czerwca 2017 r., ale by tak się stało trzeba
dać dyrekcji szpitala odpowiednie narzędzia do włączenia się w ten projekt. Odpowiadając na
zapytanie radnego Józefa Rybiekiego

wyjaśnił, że inwestorem

będzie szpital, jednak na

drodze konkursowej trzeba będzie szukać partnerów chętnych do prowadzenia określonych
usług i mogących zapewnić optymalne warunki dla szpitala.
W dyskusji głos zabierali m.in.:
- \.

-nioskujący o powiększenie kaplicy i miejsca na usługi duchowe,

- radm Grzegorz Fiałkowski,

Mieczysław

Pusty i Ryszard Kasi r k popierający

szpitala w wersji zaprezentowanej przez Prez~~a

...-_--

rozwój

- radny Jan Stępiński

aprobujący

fakt, że realizując

program

inwestycji,

w odbiorze

społecznym szpital będzie nadal publiczną placówką służby zdrowia,
- poseł na Sejm RP Leszek Galemba zdecydowanie

stawiający na rozwój

popIerający

inwestowanie.
Starosta

Kolski

Wieńczysław

Oblizajek

poprosił

Prezesa

EMPRO

Sp.

z

0.0.

o

doprecyzowanie jakiego umocowania ze strony samorządu dla dyrekcji szpitala oczekuje i z
jaką inicjatywą Zarząd powinien wystąpić na sesji. W odpowi dzi
stwierdził, że chodzi o podjęcie uchwały intencyjnej Rady Powiatu
Zarządowi

Powiatu upoważnienie

dyrekcji szpitala do realizacji

olskiego zlecającej

określonego

programu

inwestycyjnego związanego z rozwojem szpitala.
Ad 2. Wolne głosy i wnioski.
Wolnych głosów i wniosków nie było.
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