Rada PO'.\'i::;ru Kolskiego
-Żr

ul. Sienkic'Niczil
2l /23
62-600 KOŁO

BRZ.0012.4.5.2020
Protokół Nr 17 /2020
z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
z dnia 19 czerwca 2020r.

Posiedzenie

otworzył o godz. 11:00 przewodniczący

Spliter. Powitał wszystkich

Komisji Spraw Społecznych Lech

obecnych, stwierdził że Komisja posiada quorum. W posiedzeniu

uczestniczyli także:
- Iwona Wiśniewska - Dyrektor SP ZOZ w Kole
- Lilla Urbaniak - Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia
- Dorota Szkudlarek - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji
Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu

uchwały

w sprawie organizacji

wspólnej

obsługi kadrowej,

płacowej

finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.
2. Analiza

projektu

uchwały

w sprawie

wprowadzenia

zmian

do Statutu

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
4. Informacja

na temat

bieżącej

sytuacji

w Samodzielnym

Publicznym

Zakładzie

Opieki

Zdrowotnej w Kole.
5. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kadrowej, płacowej i
finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.
Naczelnik

Wydziału

Oświaty, Kultury i Promocji

Dorota Szkudlarek

wyjaśniła,

że z dniem

01 września br. zostanie utworzony referat finansowo - księgowy obsługujący księgowość, płace i
kadry szkół i placówek oświatowych dla szkół i placówek prowadzonych

przez Powiat Kolski.

Omówiono jego zadania oraz podano jego skład: kierownik referatu, 4 księgowe, 2 płacowe, 1
kadrowa, 1 kadrowo - płacowa.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Spraw Społecznych w wyniku
głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
Projekt

uchwały

przedstawiła

naczelnik

Wydziału

Kadr,

Płac

i Zdrowia

Lilla Urbaniak.

Na podstawie uchwały nastąpi zmiana nazewnictwa z "Oddział Wewnętrzny II z Pododdziałem
Diabetologii"
nazwę

na "Oddział Wewnętrzny II" oraz "Oddział Chirurgii z Pododziałem Urologii" na

"Oddział

Chirurgii".

Zmiany

w Statucie

mają

charakter

porządkowy

i wymagają

dostosowania Statutu do aktualnie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Kole.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Spraw Społecznych w wyniku
głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Ad 3.

Analiza

projektu

uchwały w sprawie zbycia aktywów

trwałych

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
Projekt

uchwały

przedstawiła

naczelnik

Wydziału

Kadr,

Płac

i Zdrowia

Lilla Urbaniak.

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej oraz uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie
zasad zbywania aktywów trwałych

SP ZOZ w Kole, wyraża się zgodę na zbycie przez SP ZOZ w

Kole środka trwałego o wartości księgowej brutto wyższej niż 20.000,00 zł w formie sprzedaży lub
kasacji. Ambulans specjalistyczny

Peugeot Expert nie nadaje się do dalszego użytkowania ze

względu na zły stan techniczny. Naprawa jest niemożliwa i nieopłacalna.
Dyrektor Iwona Wiśniewska dodała, że szpital na stanie posiada jeszcze 7 aut, z czego dwie karetki
z Zespołami Podstawowego
Zespołem

Ratownictwa

Ratownictwa

Medycznego.

Medycznego

oraz jedna karetka ze Specjalistycznym

Szpital dysponuje jeszcze

3 pojazdami

obsługującymi

transport medyczny a także l w zastępstwie, gdyby którakolwiek karetka uległa awarii.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Spraw Społecznych w wyniku
głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załqcznik nr 2 do
protokołu.

Ad 4. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Kole.
Dyrektor

Iwona

Wiśniewska

wyjaśniła,

że zakończony

został

przetarg

na zadanie

"Modernizacja Oddziału Chirurgii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Kole". Udało się pozyskać środki z rezerwy budżetu państwa w wysokości l 200 000,00 zł.
W postępowaniu

do wyznaczonego

terminu wpłynęły trzy oferty, jedna z ofert podlega

odrzuceniu ze względu na błędy w niej zawarte. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 3.952.000,00
zł. W związku

ze zgłoszonymi

przez dwóch oferentów

wzajemnymi

złożonych przez nich ofert SPZOZ oczekuje na ich wyjaśnienia.

zastrzeżeniami

do

Wyłoniony Wykonawca

powinien zakończyć inwestycję w ciągu 5 m-cy.
Dyrektor Iwona Wiśniewska

dodała, że 22.06. nastąpi otwarcie bloku operacyjnego.

Zostanie także powołany kierownik bloku operacyjnego. Jego zadaniem będzie koordynowanie
prac

osób

tam

pracujących,

będzie

także

odpowiedzialny

za

zachowanie

organizacyjnego.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Nie było
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12.00
Protokółowała
Malwina Morzycka
Przew(j~niczący
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