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Protokół Nr 40/2018
Komisji Spraw Społecznych
odbytego dnia 23 kwietnia 2018r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 1200 przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz. Powitała
w zystkich obecnych, stwierdziła że Komisja posiada quorum. W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Jorota Szkudlarek- Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

ł

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej PSONI w Kole

- ~atarzyna Nuszkiewicz- PCPR w Kole
- ~ezary Chmielecki - dyrektor SP ZOZ w Kole
- Elżbieta Marciniak - główna księgowa SP ZOZ w Kole
lii ta stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

l. Kierownik

Warsztatów

Terapii Zajęciowej

sprawie

PSONI w Kole

z iększenia dotacji po stronie Powiatu Kolskiego na bieżącą działalność.
2. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za

3. Analiza

materiałów

na sesję Rady Powiatu

Kolskiego.

4. Wolne głosy i wnioski

A

1. Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej PSONI w Kole

Zfiększenia

' w sprawie

dotacji po stronie Powiatu Kolskiego na bieżącą dzialalność.

Przewodnicząca Janina Roszkiewicz oddała głos Panu
afY Powiat Kolski zwiększył
iarsztaty

są jedyną

który poprosił,

dotację na bieżącą działalność WTZ w kwocie 102 662,40 zł.

placówką, .gdzie

w ram~c~ rehabilitacji,

gospodarstwa domowego, stolarskie, artystyczne

I

o~gani.z~wa~e są z~jęcia. z

mne. Do placówki

dojeżdżają

podopieczni z

clłego powiatu, czyli 11 gmin. Niestety materiały potrzebne do wykonania różnych przedmiotów
s, bardzo kosztowne.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

~L:odek Rehabilitacyjno-

mieszczą się w tym samym budynku co

Edukacyj no- Wychowawczym.

Dotacja na jednego

uczestnika

WTZ

,lY,noSi l 562,12 zł, a dotacja dla OREW na jednego podopiecznego to 5 500 zł. Ostatnio trzeba
b ło przesunąć środki i wykonać remont dachu. Brakuje środków na otynkowanie i odmalowanie

ścian. Zwraca się z prośbą, aby wesprzeć finansową placówkę WTZ (pismo kierownika WTZ

stfowi załącznik nr 2 do protokołu).
Prżystqpiono do dyskusji
R~dna Janina Roszkiewicz
Uważa, że należy przekazać środki na dokończenie remontu w placówce.
RJdny Czesław Marek

Nif może w imieniu Zarządu Powiatu obiecać żadnych środków, obecnie są problemy z WIZ
"Srawni

inaczej"

w

Kłodawie.

Niedługo

zapadną

decyzje

co

do

dalszej

działalności

StiwarzysZenia. Dodatkowo należy wydzielić jakieś środki na remont wind w 2 DPS-ach, ponieważ
obecne są w złym stanie. Koszt remontu jednej windy to około 150 000 zł, a takie wydatki nie były
plJnowane w budżecie.
RJdny Jan Stępiński
Z czego wynika różnica w dotacji dla uczestników Warsztatów i podopiecznych OREW?

0rw

Dotacja dla uczestników Warsztatów przekazywana jest wg algorytmu przez PFRON, natomiast

"zjrobić

otrzymuje dotacje od Ministerstwa
na swoją

działalność"

Edukacji Narodowej.

m.in. poprzez

sprzedaż

Warsztaty starają się również

zrobionych

przedmiotów.

Ostatnio

zakupiono na potrzeby placówki piaskarkę, odnawiają stare meble, płoty.

I

Radny Jan Stępiński
Jaka kwota byłaby potrzebna na zaspokojenie potrzeb WTZ?

J_
Kwota 40000 - 50 000 zł wystarczyłaby.
Radna Genowefa Szurgot
Dtsiaj

odbędzie się posiedzenie

Komisji Budżetu

Finansów i poruszy temat dofinansowania

Warsztatów.
Podsumowując Komisja Spraw Społecznych proponuje przekazanie dodatkowych środków na rzecz
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kole na bieżące utrzymanie i remonty.

Ad 2. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kole za 2017r.
Jako pierwszy głos zabrał dyrektor SPZOZ w Kole p. Cezary Chrnielecki,

omówił sytuację

firansową szpitala, a także przybliżył działania jakie zostały podjęte w 2017 r. Nawiązał również do
planów budowy i modernizacji szpitala oraz utworzenia centrum opieki senioralnej i paliatywnej.
Dodatkowo dyrektor Chrnielecki poinformował,

że szpital zakupuje sprzęt z własnych środków,

powiększono tabor samochodowy o 3 karetki. Przygotowane

są pomieszczenia

dla Powiatowego

Centrum Zdrowia Psychicznego.

SP ZOZ w Kole wypracował

nadwykonania,

za które NFZ

zapłacił i tak za I kwartał 20 18r. wykonano:
- +dZiał chirurgii ogólnej- 106,24 %
- wewnętrzny I - 113,18 %
- noworodkowy - 93,06 %
- p~diatryCzny- 130,60 %
- gInekologia - 98,29 %
- peOŻniCZY-94,30 %
-'Tewnętrzny II - 128,70%
Dzięki tym nadwykonaniom szpital otrzymał co miesiąc dodatkowo 28 000 zł.

Cd

tydzień odbywają się rady budowy, w skład którego wchodzą kierownicy

odfowiedzialne

budowy, osoby

za nadzór, wicestarosta oraz sekretarz. Szpital posiada płynność finansową, jednak

są zaległe świadczenia, które trzeba uregulować, tj. zapłata 300 000 zł do ZUS za lata 2011, 2012,
2013. Starają się pozyskać środki zewnętrzne na remonty placówki.
Njstępnie główna księgowa p. Elżbieta Marciniak omówiła sprawozdanie od strony finansowej SP
ZOZ. Zobowiązania wymagalne dotyczą:
a)1300 000 zł zawarto ugodę z ZUS-em i będzie spłacane zobowiązanie w ratach;
b) 1 100 000 zł - wypłata odszkodowania wraz z odsetkami za popełnione błędy lekarskie;
c) 15 rat po 10 000 zł - wypłata zadośćuczynienia

za popełnione błędy lekarskie oraz wypłata

jednorazowej kwoty 125 000 zł
PiZYSlqpiOno do dyskusji

Radny Jan Stępiński
ulaża,

że obecna sytuacja szpitala wynika z braku nadzoru nad poprzednim kierownictwem. To co

się dzieje obecnie idzie w dobrą stronę. Pamięta, że była sprawa niedomówień z pielęgniarkami,
czy ta sprawa została już wyjaśniona?
I

Dyrektor Cezary Chmielecki
I

Zdecydował wyrównać wynagrodzenia dla pielęgniarek. Jest mało pielęgniarek a nawet deficyt na
r~nku pracy. Dając większe wynagrodzenie tym samym umotywował ich do dalszej pracy. Problem
stanowiła kadra lecznicza, szczególnie rezydenci. Chwali sobie zawieranie umów na podstawie
kontraktów

zadaniowych.

Radny Ryszard Kasiorek
l. Czy NFZ wypłacił środki za nadwykonania za poprzednie okresy?
2. Ile kosztuje I rejestrator aparat Holtera?
3 Kiedy zostaną uruchomione poradnie specjalistyczne?

Dyrektor Cezary Chmielecki
l. tak, zostały wypłacone wszystkie środki. Każdy grosz się liczy, więc jak oddział wykona choćby
4% nadwykonań, to cieszy ten fakt.

i

2. rejestrator kosztuje 7 000 zł, jeżeli ktoś zakupi większą ilość to 5 000 zł.
3. ~oradnie zostaną utworzone, tylko czekają na środki z NFZ.
RJdny Czesław Marek
CJciałby zauważyć dużą aktywność kierownictwa szpitala w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Szpital w Turku otrzymuje

duże wsparcie od przedsiębiorców,

którzy finansują

wiele prac

I

rerontowych.
Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie. Sprawozdanie
stanowi załącznik nr 3 do protokołu a opinia nr 4 do protokołu.

Ad. 3 Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu Kolskiego.
Ataliza projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania

z realizacji Programu współpracy

Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

3,j.
Zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Szkudlarek przedstawiła projekt
UdhwałY. Zarząd Powiatu jest zobligowany

I

sprawozdanie

z realizacji

programu

do przedłożenia

współpracy

do 30.04. organowi stanowiącemu

powiatu

z organizacjami

pozarządowymi.

W uchwale wymieniona jest:
- liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:
a) zwiększenia aktywności kulturalnej - 14 ofert (11 organizacji złożyło aplikację)
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 38 ofert (30 organizacji)
c) turystyka i krajoznawstwo - 7 ofert ( 7 organizacji)
- liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 32 umowy (27 organizacji),
b) zwiększenie aktywności kulturalnej - 7 umów,
c) turystyka i rekreacja - 6 umów.
liczba

zawartych

umów

w trybie

art.

19a ustawy

tj. realizacji

zadania

publicznego

o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert - nie było;
-

liczba

organizacji,

z

którymi

nie

została

zawarta

umowa

z

przyczyn

zależnych

od organizacji- w 2017r. trzy organizacje odstąpiły od realizacji zadania, na które otrzymały
I

dotację. W konsekwencji nie zostały zawarte z nimi umowy;
- wysokość

środków

przeznaczonych

pozarządowym w roku 20 l 7.
I

na

dofinansowanie

zadań

zleconym

organizacjom

a) sport i kultura fizyczna - 60000 zł
b) zwiększenie aktywności kulturalnej - 16 000 zł
c) turystyka i rekreacja - 20000 zł
Ko isja Spraw Społecznych nie wnosiła uwag do omówionych projektów uchwał i pozytywnie je
za~Piniowała. Opinia stanowi załącznik m 4 do protokołu.

Radny Jan Stępiński
Cz~ mógłby otrzymać

informację

dotyczącą

wysokości

płac pracowników

pedagogicznych

i

nitedagOgiCZnYCh zatrudnionych w SOSW w Kole.

Informacja o zasobach pomocy społecznej za rok 2017 w powiecie kolskim.
Obszerne materiały na ten temat przesłano radnym na kilka dni przed posiedzeniem

Komisji,

umożliwiając wszystkim dokładne zapoznanie się. Pani Katarzyna Nuszkiewicz z PCPR omówiła
I

najważniejsze
coroczną,

fragmenty przedstawionych

uaktualnioną

zbiorczą

sprłeCznej

w powiecie

kolskim.

prrbIernów

społecznych,

pomagają

materiałów. Ocena zasobów pomocy społecznej jest

informacją
Zebrane

na temat lokalnych
informacje

umożliwiają

określić skalę zapotrzebowania

potrzeb

z zakresu

przedstawienie

pomocy
zjawisk

na usługi i świadczenia

z

pomocy społecznej.
Członkowie

Komisji jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowali

informację

o zasobach

pomocy

społecznej za rok 2017 w powiecie kolskim, nie wnosząc do niej żadnych uwag. Informacja ta
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4. Wolne glosy i wnioski.
Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1325

Protokółowała

