
Rada Powiatu Kolskiego
c. ul. Sienkiewicza 21/23
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BRZ.0012.4. 6 .2020

Protokół Nr 18/2020

z posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych

z dnia 25 sierpnia 2020r.

n
'-

Posiedzenie otworzył o godz. 11:00 wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych

Mariusz Kozajda. Powitał wszystkich obecnych, stwierdził że Komisja posiada quorum. W

posiedzeniu uczestniczyli także:

- Iwona Wiśniewska - Dyrektor SP ZOZ w Kole

- Aneta Kaźmierczak - Główna księgowa SP ZOZ w Kole

- Dorota Szkudlarek - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

- Artur Szafrański- Sekretarz Powiatu

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych

dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole Pana Mieczysława

Drożdżewskiego.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr :XXVII/2l0/2020 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kadrowej, płacowej

i finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kolski.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 20l9r.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

5. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Kole.

6. Wolne głosy i wnioski.

Ad l. Analiza projektu uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć

dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole

Pana Mieczysława Drożdżewskiego.
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Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek wyjaśniła, że Dyrektor

Mieczysław Drożdżewski pismem z dnia 03.07.2020r. zwrócił się o zwolnienie z realizacji zajęć

dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 w wymiarze 3 godzin tygodniowo, ze względu na

zwiększenie obowiązków wynikających z braku sekretarza szkoły, zmiany oprogramowania,

wprowadzenia do szkoły dziennika elektronicznego, dostosowania infrastruktury szkoły do

przeprowadzenia egzaminu zawodowego w nowej formule oraz realizacji projektu "Poza

granicami- międzynarodowe staże zawodowe uczniów" w ramach programu ERASMUS+. Rada

Powiatu w uzasadnionych przypadkach może zwolnić dyrektora w całości lub w części, od

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, jeżeli

warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie obowiązków dyrektora.

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 zmiany uchwały nr XXVII/210/2020 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 25 czerwca 2020r. 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

O 1 września br. planowano utworzyć referat finansowo - księgowy obsługujący księgowość, płace i

kadry szkół i placówek oświatowych dla szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kolski.

Jednak z uwagi na ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Budynku B Starostwa Powiatowego,

remont pomieszczeń referatu został wstrzymany ze względu na zachowanie reżimu sanitarnego. W

związku z powyższym proponuje się, aby referat został uruchomiony z dniem 01 stycznia 2021r.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Spraw Społecznych w wyniku

głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Radna Ewa Ochędalska zainteresowana była przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego?

Naczelnik Dorota Szkud la rek odpowiedziała, że od 1 września 2020r. uczniowie rozpoczną nowy

rok szkolny 2020/2021, nauczanie będzie stacjonarne. W związku z obowiązującym stanem

epidemicznym dla zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się COVID-

19 dyrektorzy wprowadzają odpowiednie procedury bezpieczeństwa oraz regulaminy zgodnie z

zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2019r.
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Główna księgowa Panią Aneta Kaźmierczak na wstępie przybliżyła postanowienia

omawianej uchwały. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej kierownik SP ZOZ sporządza

i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe

podlega badaniu przez biegłego rewidenta, którym była firma "Controlling" Kancelaria

Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk ze Słupcy. Ponadto roczne sprawozdanie

finansowe zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Uchwałą nr 1/11/2020 z dnia 30 lipca 2020r. Sytuacja

finansowa SP ZOZ w Kole jest bardzo trudna.

Następnie p. Kaźmierczak omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2019. Z opracowanej

dokumentacji wynika, że bilans oraz rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2019r., wykazuje

stratę wynoszącą l 338 389,00 zł, przy czym amortyzacja wyniosła l 338 951,04 zł. Na

powyższy stan wpływ miało: spłata kredytu zaciągniętego na wypłatę odszkodowania w

wysokości 600 000,00 zł plus odsetki 363.016,56 zł, wzrost wydatków na świadczenia

pracownicze tj. świadczenia emerytalno-rentowe, odprawy, nagrody jubileuszowe, wzrost

wydatków na sprzątanie, wzrostem najniższego wynagrodzenia pracowników. Sprawozdanie

finansowe SP ZOZ w Kole stanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Spraw Społecznych w wyniku

głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

o Projekt uchwały przedstawiła główna księgowa Aneta Kaźmierczak. Zgodnie z zapisami ustawy o

działalności leczniczej ujemny wynik fmansowy pokrywa we własnym zakresie Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego netto przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole z lat ubiegłych w wysokości

11.272.148,44zł oraz ujemnego wyniku finansowego netto za rok 2019 w wysokości

1.338.389,80zł, nastąpi z zysków z lat następnych.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Spraw Społecznych w wyniku

głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załqcznik nr 3 do

protokołu.

Ad 5. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Kole.



Dyrektor Iwona Wiśniewska przedstawiła działania podejmowane przez Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w związku z pandemią koronawirusa w Polsce.

Zakupiono testy kasetkowe, każdy pacjent przyjmowany na oddział będzie miał wykonany test

na COVID-19. Pracownicy szpitala również będą poddawani testom. Firma, która jest

dystrybutorem ww. testów gwarantuje 96% wiarygodność wyników. Szpital posiada

odpowiednią ilość środków indywidualnej ochrony. Przeprowadzono szkolenie dla personelu

medycznego w zakresie postępowania w przypadku pacjenta zakażonego koronawirusem oraz

prawidłowym użytkowaniu środków ochrony osobistej. Codziennie pracownikom przekazywane

są bieżące informacje otrzymywane od Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Głównego Inspektora

Sanitarnego. Zostały opracowane procedury postępowania w przypadku: transportu pacjenta z

podejrzeniem zakażenia koronawirusem, podejrzenia o zakażenie pacjenta. W szpitalu

odnotowano przypadek, kiedy u pacjentki z planowanym terminem operacji zdiagnozowano

O COVID-19. W tym przypadku pacjentka natychmiast została odizolowana i po konsultacji z

Sanepidem poddana kwarantannie. Po tym zdarzeniu profilaktycznie zbadano pozostałych

pacjentów przebywających w tym czasie na oddziale oraz personel medyczny. Nie odnotowano

kolejnych przypadków, wyniki badań wszystkich były ujemne.

c

W zakresie bieżącej sytuacji SP ZOZ w Kole Dyrektor Iwona Wiśniewska powiedziała, że

w szpitalu ponownie przeprowadzane są badania gastroskopii, kolonoskopii, wykonywane są

operacje planowane. Roboty budowlane związane z remontem Oddziału Chirurgii rozpoczną się z

opóźnieniem, ponieważ jeden z oferentów złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, które

ostatecznie zostało uznane za niezasadne. Umowa na wykonanie prac budowlanych zostanie

podpisana na dniach z firmą budowlaną Vester z Kutna. Szpital otrzymał darowizny od jednostek

samorządowych i zakładów pracy w kwocie 100 OOO,OOzłna zakup laparoskopu. Całkowita wartość

sprzętu wynosi 450 000,00 zł, szpitala nie stać na dołożenie brakującej kwoty, pozostała należność

spłacana będzie w systemie ratalnym.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12.00
Protokółowała
Malwina Morzycka
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