Protokół Nr 11.15
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 26 października 2015 roku w godzinach 1430– 1550
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
8 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 7. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyła radna Ewa Awramik.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
• Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
• Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
• Komendant 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ - płk dr Artur
M. Zdrojewski,
• Prezes Zarządu Spółki Pro-Medica sp. z o. o. - Andrzej Bujnowski,
• Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
• Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena, Katarzyna Podlecka,
• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds Organizacji Pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
• radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Spotkanie z Komendantem 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Ełku.
4. Potrzeby w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych szpitala „Pro-Medica” na 2016 rok.
5. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015,
3) w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016.
4) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia
trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego
w Ełku,
5) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 27 października 2015 r.
i dotyczących prac Komisji.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do punktu 1
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zapoznała zebranych z propozycją porządku
obrad.
Członkowie Komisji jednomyślnie; poprzez aklamację przyjęli proponowany porządek obrad
jw.
Do punktu 2
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęli protokół
Nr 10.15 z dnia 28 września 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska na wstępie powiedziała, że jako komisja
chcielibyśmy zadać parę pytań: jakie są plany związane z utworzeniem nowych oddziałów
w 108 Szpitalu Wojskowym? Jak układa się współpraca ze szpitalem „Pro-Medica”?

Komendant 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ płk dr Artur M. Zdrojewski
powiedział, że swoje obowiązku objął od 3 sierpnia br.
108 Szpital Wojskowy z przychodnią SP ZOZ ma stare problemy finansowe, które przez
ostatnich 8 miesięcy jeszcze się pogłębiły. Staramy się rozwijać naszą działalność, by
wyciągnąć nasz szpital z kłopotów. Najlepszym rozwiązaniem byłby wyższy kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia, który obecnie jest bardzo niski. Planujemy rozwój
chirurgii naczyniowej i onkologię. Planujemy pewne inwestycje na przyszły rok. Mamy
problemy z nad-wykonaniami. Nie wypłacalny jest SOR, gdzie są przywożeni trudni pacjenci
– niewypłacalni, dużo osób nieubezpieczonych. Od stycznia 2016 roku będziemy wdrażali
plan naprawczy, m.in. przejdziemy na outsourcing w takich usługach, jak pralnia i sprzątanie.
Chcemy postawić własną stację trafo. Generalnie nasz szpital jest najnowszym szpitalem
wojskowym. Jest jeszcze wiele budynków poniemieckich, magazynów. Szpital zabezpiecza
dwa województwa, pobliski poligon orzyski. Zatrudniamy ponad 400 osób, z czego 50 osób
to wojskowi.
Staramy się o granty, z których do tej pory nie korzystaliśmy. Wnioski dotyczą głównie
informatyzacji. Staramy się również o grant na lądowisko dla śmigłowców, chcemy poprawić
drogę dojazdową do SOR.
W połowie listopada zostanie oddany do użytku wyremontowany budynek, gdzie będą
funkcjonowały przeniesione ze szpitala wszystkie przychodnie specjalistyczne i izba przyjęć.
Jeśli chodzi o współpracę ze szpitalem „Pro-Medica”, powinna się ona układać dobrze.
Mamy więcej oddziałów zabiegowych pod kątem profilu wojskowego. Staramy się utrzymać
te oddziały, które są wypłacalne.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer – jakiej skali problem ma 108 Szpital
Wojskowy? Czy ten plan naprawczy nie będzie rzutował na jakość usług i komfort płacy
pracowników?
Komendant 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ płk dr Artur M. Zdrojewski
– jest problem z bardzo dużym zadłużeniem szpitala. W ciągu 3 lat chcemy zrównoważyć
i spłacić bieżące odsetki by wyjść na lekki plus. Podjęliśmy działania w kierunku obniżenia
stopy oprocentowania kredytu, co nie jest takie proste. Na pewni nasze problemy finansowe
rzutują na płace pracowników. Jeśli chodzi o leczenie chorych, tutaj nie ma zagrożeń.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer – sprawa opóźnionych wypłat poborów
dla pracowników i pobieranej opłaty za parking, prośba o wyjaśnienie.
Komendant 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ płk dr Artur M. Zdrojewski
– przy ostatniej wypłacie było opóźnienie spowodowane brakiem środków finansowych. Jeśli
chodzi i opłatę za parking dla pracowników, stawka wynosi 1 zł za dzień. Pozyskanie
fundusze idą na podniesienie składki żywieniowej – wsad do kotła.
Radny Bogusław Wisowaty – sprawa usług z zakresu medycyny pracy – czy była oferta do
zakładów pracy?
Komendant 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ płk dr Artur M. Zdrojewski
– mamy tylko jednego lekarza w ograniczonych godzinach pracy – 3 godz. dziennie. Brakuje
nam lekarzy o tej specjalizacji.
Radny Bogusław Wisowaty – jak się układa współpraca z samorządem miasta, w czym my
moglibyśmy pomóc?
Komendant 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ płk dr Artur M. Zdrojewski
– chętnie by prosił o zawieszenie podatku od nieruchomości chociaż na jakiś czas.
Radny Bogusław Wisowaty – o takich ulgach decyduje Prezydent Miasta.
Do punktu 4
Prezes Zarządu Spółki Pro-Medica sp. z o. o. Andrzej Bujnowski powiedział,że jeśli chodzi
o zadania inwestycyjne, to część tytułów przechodzi na przyszły rok:
 dostosowanie systemów do potrzeb pożarowych, zakup klap dymowych, jest ich ok. 600
sztuk,
 dźwiękowy system ostrzegawczy, głośniki muszą posiadać certyfikat, jest to kosztowne
przedsięwzięcie,

 w tej chwili realizujemy remont pomieszczeń izby przyjęć, chcemy to zrobić systemem
gospodarczym,
 zespoły wyjazdowe oraz kierownictwo pogotowia chcemy ulokować w pomieszczeniach
obecnej Izby Przyjęć,
 chcemy zorganizować dzienny dom opieki medycznej – jest to program pilotażowy,
 chcemy rozwijać diagnostykę i rehabilitację dziecięcą
Ponadto czeka nas wymiana prawie 200 okien, budowa pomp ciepła oraz modernizacja
oświetlenia i instalacji wentylacyjnej, to kolejne inwestycje, które zostaną zrealizowane
w Szpitalu Miejskim "Pro-Medica" w Ełku. Planowany koszt inwestycji to ok. 1,7 mln zł.
Prowadzone inwestycje wynikają z konieczności przystosowania budynku szpitala do
wymogów ustawy o działalności leczniczej. Placówka musi to zrobić przed końcem 2016
roku.
Dostosowanie struktury i rozkładu pomieszczeń do nowych przepisów oznacza na pewno
większe bezpieczeństwo dla pacjentów, lepszą obsługę, wyższy komfort pracy zespołów
operacyjnych oraz większy potencjał rozwoju dziedzin zabiegowych w miejskim szpitalu.
Po zakończeniu prac budowlanych zaplanowano drugi etap inwestycji - zakup
wyposażenia, związany z rozwojem chirurgii onkologicznej oraz opieki nad matką
i dzieckiem. Musimy mieć jednak świadomość, że istnieje zagrożenie płynności obsługi
pacjentów związane ze spadkiem finansowania i mniejszymi kontraktami z Narodowego
Funduszu Zdrowia. Przyszłoroczne kontrakty mogą być dużo mniejsze. Mówi się tutaj tylko
o dodatkowych środkach finansowych na POZ. Mogą być również problemy związane
z wypłatami dla pielęgniarek, obecny aneks wygasa 31 grudnia br. Dyrektor jest zobowiązany
do zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi. Trzeba też mówić o deficytach kadry
lekarskiej. Szykują się nam zdecydowanie trudniejsze warunki funkcjonowania.
Do punktu 5
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, który obejmuje zmiany:
I. W załączniku nr 1 zmiany w roku 2015 i 2016, w tym:
1. Zwiększa się dochody w 2015 r. o kwotę 1 629 262 zł, w tym:
– dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 329 262 zł (z tytułu dotacji z budżetu państwa na
zadania własne z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 – 913 716 zł, dotacji z budżetu
państwa na stypendia w dziale 854 - 360 000 zł, wpływy z różnych dochodów w
przedszkolach – dział 801 rozdział 80104 § 0970 – 50 000 zł, pozostałych opłatach z
tytułu kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 – 5 546 zł),
– dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 300 000 zł (dotacja na inwestycję pn.:„Budowa
pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR
w Ełku” – dział 926 rozdział 92695 § 6290)
2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 2 390 886 zł, w tym:
– wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 446 193 zł (zwiększa się wydatki na zadania z
zakresu pomocy społecznej w dziale 852 na łączną kwotę 638 647 zł, na wydatki związane
z ochroną środowiska – dział 900 rozdział 90019 – 5 546 zł, na usługi związane z
lokalnym transportem zbiorowym – dział 600 rozdział 60004 – 439 000 zł, wydatki
oświaty w dziale 801 zmniejsza się o kwotę – 9 499 zł, zwiększa się wydatki na
edukacyjną opiekę wychowawczą w dziale 854 o kwotę 419 499 zł, w tym stypendia –
400 000 zł, zmniejsza się wydatki bieżące w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku
– dział 730 rozdział 73006 o kwotę 47 000 zł),
– wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 944 693 zł (zwiększa się wydatki na zakupy
inwestycyjne w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku – dział 730 rozdział 73006 o
kwotę 47 000 zł, zwiększa się wydatki na inwestycję pn.: „Budowa pełnowymiarowego
boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku” – dział 926
rozdział 92695 o kwotę 1 332 863 zł, zwiększa się wydatki na inwestycję pn.:
„Przebudowa ul. Piłsudskiego – dział 600 rozdział 60016 o kwotę 190 000 zł, zmniejsza

się wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 625 170 zł po ustaleniu ostatecznych kosztów
inwestycji).
3. Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe w roku 2016, w tym:
– dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 300 000 zł (środki na realizację inwestycji pn.:
„Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie
Stadionu MOSiR w Ełku” – dział 926 rozdział 92695 - 300 000 zł,
– wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 968 000 zł (na realizację inwestycji
pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie
Stadionu MOSiR w Ełku” – dział 926 rozdział 92695 zmniejsza się wydatki o kwotę –
2 248 000 zł, zwiększa się wydatki na inwestycję „Przebudowa budynku Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku” dział 852 rozdział 85219 – 280 000 zł),
4. Zwiększa się przychody budżetu 2015 o kwotę 761 624 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 14 195 095 zł
II. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:
– Wprowadzenie do zadań wieloletnich – przedsięwzięć majątkowych, zadanie pn.:
„Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku” dział 852
rozdział 85219, który planuje się zrealizować w 2015-2016 roku na łączną kwotę
339 000 zł (2016 – 280 000 zł, 2015 r. – 59 000 zł).
– Zmiana kwot przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie
Stadionu MOSiR w Ełku” – dział 926 rozdział 92695 w latach 2015 – 2016 (2015 r.
– 2 832 863 zł, 2016 r. – 350 000 zł).
– Zmniejszenie o kwotę 100 000 zł w 2015 r. wydatków inwestycyjnych na zadanie pn
„Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukaszewicza 6A” – dział 700
rozdział 70095.
– Zmniejszenie o kwotę 50 000 zł w 2015 r. wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.:
„Rozbudowa promenady Miasta Ełk wzdłuż ul. Zamkowej” – dział 630 rozdział 63095.
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok w części dotyczącej prac Komisji. Proponowane zmiany
obejmują:
III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Polityki Społecznej:
Zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku:
1. Zgodnie z decyzją nr FK 242/2015 z dnia 22 września 2015 r. Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego zwiększa się planu dotacji celowych w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030
o kwotę 203 359 zł. Plan wydatków w dziale 852 rozdziale 85216 § 3110 zwiększa się
o kwotę 30 154 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Środki finansowe
w kwocie 173 205 zł zwiększą wolne środki, ponieważ wydatki mają zabezpieczone
finansowanie w budżecie.
2. Zgodnie z decyzją nr FK 247/2015 z dnia 28 września 2015 roku Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego zwiększa się plan dotacji celowych w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030
o kwotę 31 186 zł. Plan wydatków w dziale 852 rozdziale 85213 § 4130 zwiększa się o kwotę
6 117 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki
finansowe w kwocie 25 069 zł zwiększą wolne środki, ponieważ wydatki mają zabezpieczone
finansowanie w budżecie.
3. W związku z decyzją nr FK 269/2015 z dnia 9 października 2015 r. i decyzją nr FK
272/2015 z dnia 13 października 2015 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się
plan dotacji celowych w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 612 376 zł, która
w wysokości 602 376 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych (dział 852 rozdział 85214 § 3110). Środki finansowe w kwocie w kwocie 10 000
zł zwiększą wolne środki, ponieważ wydatki mają zabezpieczone finansowanie w budżecie.
4. W związku z decyzją nr FK 283/2015 z dnia 14 października 2015 roku Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852 rozdziale 85216

§ 2030 o kwotę 66 795 zł. Środki finansowe w kwocie 66 795 zł zwiększą wolne środki,
ponieważ wydatki mają zabezpieczone finansowanie w budżecie.
Następnie Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił dwie autopoprawki do przedłożonego
projektu uchwały:
 polegająca na przeniesieniu zaplanowanych wydatków – kwoty 45 000 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – zakup średnich samochodów ratowniczogaśniczych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
przewidującego dostarczenie 1 pojazdu dla dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w
Ełku. W związku z pozyskaniem przez Komendanta Wojewódzkiego dofinansowania w
wysokości 45 000 zł środki zarezerwowane w budżecie miasta Ełku nie będą
wydatkowane na ten cel. Komendant Powiatowy PSP zwrócił się z prośbą o
dofinansowanie w kwocie 45 000 zł na zadanie – Treningowa komora dymowa. Środki
przekazane Starostwu Powiatowemu w Ełku, jako dotacja celowa na pomoc finansową,
która umożliwi zakończenie realizacji tego zadania,
 zwiększenie środków o kwotę 18 000 zł dla Gimnazjum nr 2 z przeznaczeniem na wymianę
7 okien w szatni usytuowanej na parterze budynku od strony ul. Koszykowej,
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2015-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015
rok.
3) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Ełckiego Programu Współpracy Samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016 - Ełcki Program Współpracy określa
zasady współpracy finansowej i niefinansowej, w szczególności zadania i kwoty na realizację
zadań własnych samorządu miejskiego w Ełku przez podmioty określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (otwarty konkurs ofert); priorytetowe
działania dotyczące współpracy oraz zespoły doradcze i opiniujące złożone z przedstawicieli
organizacji pozarządowych, radnych Rady Miasta w Ełku i pracowników Urzędu Miasta
w Ełku.
Przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy przez Radę Miasta w Ełku warunkuje
opracowanie i przyjęcie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ełku w sprawie szczegółowej
procedury zlecenia realizacji zadań samorządu w roku 2016. Przyjęcie programu
w proponowanym okresie umożliwi ogłoszenie otwartego konkursu ofert w terminie
umożliwiającym realizację pierwszych zleconych zadań już od miesiąca stycznia 2016 r.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy Samorządu
miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku
2016.
4) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz
organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku Proponowana zmiana została
opracowana na podstawie wniosku Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ełku, kadencja
2015-2017. Dotychczasowy zapis prowadził do paraliżu działań Rady poprzez konieczność
stosowania wymogu udziału takiej samej liczby członków Rady ze strony samorządowe
j i pozarządowej w posiedzeniach i przy podejmowaniu stanowisk. Zapis proponowany w

projekcie udrożni pracę Rady i umożliwi podejmowanie stanowisk, opinii, rekomendacji w
składzie obecnym na danym posiedzeniu. Dodatkowo prośba o autopoprawkę zapisu „5. Rada
wyraża swoje stanowisko zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
rady.”.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta
Ełku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady
Pożytku Publicznego w Ełku wraz z autopoprawką.
5) Komisja nie opiniowała innych projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta,
zaplanowanej na dzień 27 października 2015 r.
Do punktu 6
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poruszyła problem niewłaściwej współpracy
pomiędzy lekarzami POZ a Izbą Przyjęć szpitala „Pro-Medica”. Pacjenci zgłaszający się do
szpitala mają wykonywane szereg badań diagnostycznych na Izbie Przyjęć, co znacznie obciąża
budżet szpitala.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Stachowiak
Irena Markowska

