
Rada powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 KOŁO

BRZ.0012.4. 7 .2020

Protokół Nr 19/2020

z posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych

z dnia 22 września 2020r.

Posiedzenie otworzył o godz. 10:00 przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech

Spliter. Powitał wszystkich obecnych, stwierdził że Komisja posiada quorum. W posiedzeniu

uczestniczyli także:

- Iwona Wiśniewska - Dyrektor SP ZOZ w Kole

- Agnieszka Rusin - Dyrektor PCPR w Kole

- Alicja Łączkowska- Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.o
Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV /180/2020 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2020r.

2. Ocena przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

3. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/180/2020 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w

·2020r.

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor PCPR Agnieszka Rusin. Zmiana dotyczy

przesunięć między zadaniami w ramach budżetu, który posiada PCPR, wynika on z faktu,

że pozostały środki z finansowania kosztów szkoleń organizowanych przez urząd pracy w

kwocie 7 000 zł oraz w punkcie dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach



rehabilitacyjnych w wysokości 38 812,00 zł i proponuje się przeznaczyć te środki na

dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych w wysokości 40 925,95 zł,

dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny w kwocie 1 664,05 zł oraz zwrot wydatków na

instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w

kwocie 3 222,00 zł.

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

głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do

protokołu.

Ad 2. Ocena przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego

o Informacje przedstawiła inspektor Alicja Łączkowska. Rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się

bez zakłóceń. Dyrektorzy otrzymali wytyczne sanitarne oraz materiały informacyjne na temat

rozwiązań organizacyjnych pracy szkoły w czasie epidemii. Dyrektorzy szkół i placówek na

podstawie wytycznych przygotowali wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania

szkoły i placówki w czasie epidemii, z którymi zostaną zapoznani, pracownicy, rodzice oraz

uczniowie. Każda ze szkół została wyposażona w płyny do dezynfekcji. Uczniowie będą

pobierali naukę w trybie stacjonarnym. W omawianym roku szkolnym naukę rozpoczyna

3016 uczniów.

Ad 3. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Kole.

U Dyrektor Iwona Wiśniewska omówiła stan realizacji zadania "Przebudowa oddziału chirurgii

w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem". Roboty budowlane związane z remontem Oddziału

Chirurgii rozpoczęły się 26.08. br. Opóźnienie w rozpoczęciu prac wynikało ze złożenia przez

jednego z oferentów odwołania do KIO, które zostało uznane za niezasadne. Ponieważ umowa

została zawarta później niż wcześniej planowano, więc termin 144 dni upływa 17.01.2021r. Tak

więc w tym roku nie zostanie ukończone zadanie pomimo zachowania wszelkiej staranności ze

strony Wykonawcy. Pani Wiśniewska podkreśliła, że w trakcie prowadzenia prac pojawił się

konieczność realizacji prac dodatkowych, które obejmują wykonanie pionów kanalizacyjnych jest

to dodatkowy koszt ok. 30 000,00 zł netto, obudowanie pionów i poziomów rur w oddziale chirurgii

jest to koszt ok. 10 000,00 zł netto. Propozycja jest wykonania połączenia komunikacyjnego z

oddziału chirurgii do skrzydła budynku, w którym znajduje się Blok Operacyjny. Połączenie

komunikacyjne skróci drogę pacjenta z oddziału na blok operacyjny generuje to dodatkowy koszt



o

20000,00 zł netto. Sprawa ta zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Pani Iwona Wiśniewska poinformowała, że wg stanu na dzień 31 lipca 2020 r. Szpital wykazuje

stratę w wysokości 349.974,35 zł. Jest ona spowodowana większym zużyciem materiałów, m.in.

odzieży ochronnej np. cen fartuchów (na początku roku była to kwota 1.10 zł, natomiast na koniec

sierpnia cena wynosiła 5.00 zł), zakup rękawiczek jednorazowych (na początku roku cena za

opakowanie wynosiła 9.50 zł a obecnie wynosi 46 zł). Niedługo zostanie ogłoszone postępowanie

przetargowe na sprzęt jednorazowego użytku. Wzrosły również ceny usług obcych wzrost w m-cu

lipcu w porównaniu do czerwca o kwotę 368.141,62 zł dotyczy: wynagrodzeń, usług pralniczych

oraz wyżywienia taki stan wynika ze wzrostu ilości pacjentów przyjętych na oddziały szpitalne,

kontraktów lekarskich oraz ratowników, usługi sprzątania otwarcie nowo wybudowanego bloku

operacyjnego a także przeniesienie POZ i endoskopii do nowej lokalizacji i tym zwiększenie

powierzchni do sprzątania.

Dyrektor Iwona Wiśniewska przedstawiła działania podejmowane przez Samodzielny

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

Dokonano zakupu testów kasetkowych firmy ALAB, które dają wynik serologiczny zakażonego

pacjenta jeszcze przed pojawieniem się objawów, taki test kosztuje 30 zł netto. Każdy pacjent

przyjmowany na oddział będzie miał wykonany test na COVID-19. Wynik jest znany po 15

minutach od pobrania wymazu, do czasu otrzymania wyniku pacjent będzie na Izbie przyjęć.

NFZ nie finansuje zakupu ww. testów. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia nastąpi

zwiększenie roli Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Teraz lekarz rodzinny będzie miał możliwość

skierowania pacjenta na badanie w kierunku koronawirusa. Odbywać się to będzie w

następujący sposób, podczas teleporady lekarz rodzinny powinien uzyskać wiedzę o stanie

pacjenta i zdecydować czy dana osoba kwalifikuje się do wykonania testu czy nie. Jeżeli lekarz

zdecyduje, że pacjent wymaga hospitalizacji wówczas wzywana jest karetka, która przewiezie

pacjenta do szpitala.

Komisja Spraw Społecznych poruszyła również temat remontu Oddziału Wewnętrznego I w SP

ZOZ w Kole. Komisja ustaliła, że zostanie do Zarządu Powiatu złożony wniosek w sprawie

remontu Oddziału Wewnętrznego I o następującej treści: "Komisja Spraw Społecznych składa

formalny wniosek w sprawie remontu Oddziału Wewnętrznego I Komisja docenia iż od

początku kadencji inwestujemy w ochronę zdrowia, obecnie jesteśmy w trakcie realizacji

inwestycji tj. "Przebudowy oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem ", jest to

jedna z najważniejszych inwestycji dla szpitala. Jednak remont Oddziału Wewnętrznego I jest

kolejnym elementem procesu dostosowania placówki do wymogów NFZ i resortu zdrowia. To



kolejny niezwykle ważny projekt, które będzie służył wszystkim mieszkańcom naszego powiatu,

bo szpital musi być miejscem przyjaznym pacjentom.

Szpital sukcesywnie stara się poprawiać jakość świadczonych usług, a byłoby to niemożliwe,

gdyby nie remonty kolejnych fragmentów lecznicy. Na liście zmodernizowanych części szpitala

znalazł się już m.in. oddział dziecięcy, ginekologiczno- położniczy, a obecnie chirurgii.

Modernizacja Oddziału Wewnętrznego I w SP ZOZ w Kole to kolejny ważny etap

przystosowywania placówki do rosnących potrzeb pacjentów. Komisja Spraw Społecznych liczy

na to, iż inwestycja znacznie podniesie komfort pacjentów i pracującego w szpitalu personelu

medycznego ".

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 5. Wolne glosy i wnioski.

O Nikt nie zgłaszał

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12.00
Protokółowała
Malwina Morzycka
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