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BRZ.0012.4. 8 .2020
Protokół Nr 20/2020
ze zdalnego posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
z dnia 22 października 2020r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 10.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący
członków

Komisji potwierdził,

dysponuje odpowiednim

Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter. Każdy z

iż spełnia techniczne

sprzętem teleinformatycznym

możliwości

udziału w posiedzeniu,

tj.

oraz posiada łączność sieciową.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

O

-Dorota Szkudlarek - Naczelnik

Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

- Iwona Wiśniewska- Dyrektor SP ZOZ w Kole

Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia "programu współpracy
organizacjami pozarządowymi

Powiatu Kolskiego

oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 202lr.
2. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych

za rok 2019/2020 w szkołach na terenie

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

C)

Kole
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu

uchwały w sprawie uchwalenia

Kolskiego organizacjami

pozarządowymi

"programu

współpracy

Powiatu

oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

na

2021r.
Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek.
Przepis art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

nakłada

na organ

stanowiący

jednostki

samorządu

terytorialnego

uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi

obowiązek

oraz z podmiotami, o

których mowa w mi. 3 ust. 3 w ustawie. Zgodnie z w/w ustawą współpraca ta może odbywać się w
szczególności

w formie zlecania

organizacjom

pozarządowym

realizacji

zadań publicznych.

Zlecanie może mieć formę powierzenia lub wspierania realizacji zadania.
Członkowie

Komisji Spraw Społecznych

w wyniku głosowania pozytywnie

zaopiniowali

w/w

projekt uchwały.

Podczas dyskusji radna Ewa Ochędalska poprosiła o wyjaśnienie czy z uwagi na ogłoszony stan
pandemii wszystkie organizację zrealizowały swoje planowane imprezy w 2020r. czy były sytuacje
kiedy odwołały swoje przedsięwzięcia?
przypadków,
zrealizować

kiedy organizacje
planowanych

dokonywały

wydarzeń.

terminy swoich przedsięwzięć

Pani Dorota Szkudlarek odpowiedział,
zwrotu

środków, ponieważ

Były też przypadki,

że było dużo

nie były w stanie

że niektóre organizacje przesunęły

i udało się wykonać planowane zamierzenia.

Środki, które nie

zostały wykorzystane w tym roku, zostaną przesunięte na przyszły rok. Radny Tomasz Barański
zaproponował

wystąpienie

do Zarządu Powiatu Kolskiego z wnioskiem, aby środki które nie

zostały wykorzystane w tym roku przez organizacje samorządowe, były przeniesione na przyszły
rok plus środki zaplanowane

w

budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r. Członkowie Komisji

jednomyślnie poparli wniosek radnego.

Ad 2. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020 w szkołach na terenie
powiatu kolskiego.
Naczelnik

Dorota Szkudlarek poinformowała,

że rok szkolny 2019/2020 nie był łatwy

zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, ponieważ lekcje odbywały się zdalnie. Kilkoro uczniów nie

o

otrzymało promocji do kolejnej klasy, ze względu na absencje na lekcjach zdalnych. Nauczanie
zdalne było prowadzone zgodnie z programem szkoły. Powiat Kolski jest organem prowadzącym
dla sześciu placówek, w których łączna liczba nauczycieli wynosi 380, pracowników administracji
jest 32 osoby, a obsługi 64. Naukę pobierało 3066 uczniów. Dobrą wiadomością jest, że w roku
szkolnym 2019/2020 organ prowadzący nie musiał dokładać środków do oświaty. W sprawozdaniu,
które radni otrzymali są zawarte informacje na temat zdawalności matur. W tym roku utworzono
nowy kierunek nauczania, technik analityk w Zespole Szkół Technicznych

w Kole, jest duże

zainteresowani uczniów tym kierunkiem.

Podczas dyskusji radny Mariusz Kozajda poprosił o informacje dotyczącą bieżącego nauczania w
szkołach,

gdzie

potwierdzone

zostały

przypadki

Covid-

19. Naczelnik

Dorota Szkudlarek

odpowiedziała, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji obowiązuje nauczanie hybrydowe
we wszystkich szkołach w podziale na oddziały, np. jeżeli szkoła ma 28 oddziałów, to 14 oddziałów

uczęszcza stacjonarnie na lekcje a 14 oddziałów pobiera naukę zdalnie. Ostatnio w Zespole Szkół
Ogólnokształcących

i Technicznych w Kłodawie dwoje nauczycieli otrzymało pozytywny wynik na

Covid 19. W związku z powyższym uczniowie czterech klas przeszli na nauczanie zdalne, obecnie
oczekuje się na decyzje Sanepidu w kwestii kwarantanny dla tych uczniów.

Ad 3. Informacja

na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole.

Dyrektor
chirurgii

Iwona Wiśniewska

w SPZOZ

harmonogramem,

o

w Kole

obecnie

wraz

omówiła

stan realizacji

z wyposażeniem".

są wykonywane

instalacje

zadania

Prace
elektryczne

"Przebudowa

są realizowane
i wentylacja.

oddziału
zgodnie

z

Wystąpiła

konieczność wykonania prac dodatkowych, środki na te prace przekaże organ prowadzący. Koniec
inwestycji powinien nastąpić zgodnie z umową.
W zakresie sytuacji epidemiologicznej

szpitala Pani Dyrektor powiedziała, że coraz częściej

zdarzają się zakażenia wśród personelu. Poza tym kilkoro pracowników musiało przebywać na
kwarantannie, z uwagi na kontakt z osobą zarażoną. Ostatnio zasugerowała zastępcy dyrektora ds.
leczniczych przeprowadzania

wyrywkowych

kontroli wśród personelu, w celu sprawdzenia czy

wszystkie zalecenia są przestrzegane, tj. posiadanie odzieży ochronnej oraz maseczek.
W tej chwili zamknięty jest Oddział Wewnętrzny I, ponieważ jeden z pacjentów miał wynik
dodatni na Covid 19. Testy kasetkowe, które szpital zakupił w ostatnim czasie są obecnie nie
dostępne

na rynku,

Wielkopolskiego

pacjenci

są badani

metodą

PCR. Zgodnie

z zaleceniami

Wojewody

Szpital ma przygotowane 5 łóżek dla pacjentów, którzy oczekują na transport do

szpitala jednoimiennego.

W najbliższym czasie w Turku zostanie otwarty szpital jednoimienny, w

którym będą leczeni pacjenci z dodatnim wynikiem na Sars-Co V-2. SP ZOZ w Kole przygotowuje
się do przyjmowania pozostałych pacjentów z Turku, którzy będą potrzebowali hospitalizacji.

W dyskusji radny Lech Spliter oświadczył, że zdrowie pacjenta jest nadrzędną sprawą i wszyscy
pacjenci, którzy mają planowane zabiegi powinni mieć je wykonane w najbliższym terminie. Radny
zaniepokojony

jest brakiem testów kasetkowych,

które w krótkim czasie pokazywały wynik.

Dyrektor Iwona Wiśniewska wspomniała, że testy kasetkowe nie są obowiązkowe, to czy dana
placówka zakupi takie testy, jest wyłączną decyzją dyrekcji. SP ZOZ w Kole otrzymał od organu
założycielskiego

środki finansowe na zakup l 000 szt. ww. testów. W dalszej kolejności radny

Lech Spliter poprosił

o przybliżenie

tematu przygotowania

sali obserwacyjnej

dla osób z

podejrzeniem Covid-19, na jakich zasadach ona funkcjonuje? Dyrektor Iwona Wiśniewska wprost
powiedziała, że szpital nie jest przygotowany na przyjmowanie większej ilości pacjentów z Covid -

19. Obecnie nie nie ma żadnych wytycznych w zakresie utworzenia sali obserwacyjnej. W szpitalu
w Kole jednak

takie pomieszczenie

wykonywana przez pracownika
.
.
pormeszczerua.
Członkowie

Komisji

zostało wydzielone

z firmy sprzątającej.

zainteresowani

i podlega

dezynfekcji,

która jest

Nie jest wymagane zamgławianie

byli czy szpital posiada

respiratory?

ww.

Pani Wiśniewska

odpowiedziała, że w szpitalu są dwa respiratory, ale nie ma pracownika przeszkolonego do obsługi
ww. sprzętu. Szkolenie dla pielęgniarki, w celu nabycia kwalifikacji do obsługi respiratora trwa 3
miesiące. Radna Ewa Ochędalska poprosiła, aby jednak dyrekcja szpitala skierowała pielęgniarkę
na takie szkolenie,

bowiem może okazać się to przydatne

w przyszłości.

Pani Wiśniewska

zapewniła, że zorientuje się gdzie prowadzone są podobne szkolenia i oddeleguje pracownika na to
szkolenie.

o

Na zakończenie Dyrektor Iwona Wiśniewska powiedziała, że SP ZOZ w Kole od Wojewody
Wielkopolskiego

otrzymał

kardiomonitor

i 17 butli z tlenem oraz

bramkę dezynfekcyjną.

Planowane jest przekazanie tej bramki zespołowi, którzy jeździ karetką do osób z podejrzeniem
Covid-19.

Natomiast Marszałek Województwa Wielkopolskiego

przekazał na rzecz szpitala

kardiomonitor.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.
Nikt nie zgłaszał
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11.30
Protokółowała
MaIwina Morzycka
Przewodniczący
Komisji Sr,raw Społecznych
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