Protokół nr 17.16
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 25 kwietnia 2016 roku w godzinach 1400– 1545
W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska,
udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 8 członków Komisji
w posiedzeniu uczestniczyło 7.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyła radna Ewa Awramik.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście wg załączonej listy oraz:
Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM - Irena Katarzyna Podlecka,
 Pracownik Wydziału Edukacji – Bogumiła Ormanowska,
 radca prawny Urzędu Miasta – Ewa Orłowska.


Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie
prawomocnych decyzji o godzinie 14.00 otworzyła posiedzenie Komisji witając członków
Komisji oraz gości.
Następnie zapytała o uwagi do przekazanego wcześniej porządku posiedzenia.
Komisja nie wniosła uwag i w obecności 7 radnych; jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęła
porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Spotkanie z przedstawicielem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Delegatura w Ełku odnośnie jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
4. Profilaktyka zdrowotna w placówkach oświatowych. Propozycje programów z zakresu
profilaktyki zdrowotnej na 2016 rok.
5. Ocena zasobów pomocy Społecznej Gminy Miasta Ełku za rok 2015.
6. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,
3) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r.
i dotyczących prac Komisji.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt 2 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poinformowała radnych, że protokół był do
wglądu w Biurze Rady Miasta; czy są uwagi?
Nie zgłoszono uwag i Komisja jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęła protokół nr 16.16
z dnia 22 marca 2016 roku z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Pkt 3 Spotkanie z przedstawicielem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ Delegatura w Ełku odnośnie jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
Kierownik Delegatury Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Narodowego Funduszu
Zdrowia Dorota Łacińska na początku swojej prezentacji multimedialnej zapoznała członków
Komisji z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi świadczenia udzielane w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej. Jest to ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zarządzenia wykonawcze do

ustawy. Następnie Kierownik Dorota Łacińska omówiła kryteria oceny ofert dotyczące
Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych.
Mamy 24 świadczeniodawców na terenie miasta Ełku. Populacja objęta POZ – 68.148.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer – czy na stronie NFZ są adresy poradni specjalistycznych?
Pan Karol Wojdyło - w części dla pacjenta jest informacja o zawartych umowach, gdzie
można się leczyć, są harmonogramy.
Kierownik Delegatury Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Narodowego Funduszu
Zdrowia Dorota Łacińska powiedziała, że w ramach prowadzonej profilaktyki pacjenci mogą
skorzystać z bezpłatnych badań w kierunku wybranych chorób, finansowanych przez NFZ
lub przez ministerstwo zdrowia. Niektóre z programów realizowane są w całym kraju, część tylko w niektórych województwach.
Realizowane programy profilaktyczne, m.in są to:
 Program profilaktyki raka piersi (mammografia) - program adresowany jest do kobiet
w wieku 50-69 lat. Rak piersi jest najczęstszy – 23% ogółu zachorowalności na nowotwory.
W ciągu 2 lata przebadanych zostało prawie 12 tys kobiet.
 Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia) - program adresowany jest do kobiet
w wieku 25-59 lat.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska – od czego zależy wysokość kontraktu w
przypadku lekarza specjalisty?
Kierownik Delegatury Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Narodowego Funduszu
Zdrowia Dorota Łacińska powiedziała, że posługujemy się tabelą dotyczącą kryteriów oceny
i jakości. Wpływ mają takie czynniki jak, m.in: sprzęt, aparatura, ocena wewnętrzna,
certyfikaty.
Pan Karol Wojdyło dodał, że Fundusz ma obowiązek podpisać umowę na świadczenie
usług zdrowotnym z każdym wnioskodawcą, jeśli są spełnione wszystkie określone wymogi.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – kto mógłby zdecydować, by w
Ełku powstał oddział urologiczny? Są takie potrzeby zgłaszane przez mieszkańców miasta.
Kierownik Delegatury Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Narodowego Funduszu
Zdrowia Dorota Łacińska – zbieramy informacje od samorządów o potrzebach. Nie jest to
takie proste. Decyzje są podejmowane odgórnie w Ministerstwie Zdrowia. U nas dochodzi
jeszcze brak personelu, lekarzy specjalistów.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poruszyła problem pacjentów zgłaszających
się na Izbę Przyjęć Szpitala „Pro-Medica”, którym są wykonywane szczegółowe badania
laboratoryjne, obciąża to znacznie budżet szpitala. Natomiast badania podstawowe powinien
zlecać lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej przed skierowaniem pacjenta do szpitala.
Takie przyjęcie powinno być planowane. Na Izbie Przyjęć powinny być tylko takie nagłe
przypadki.
Kierownik Dorota Łacińska powiedziała, że musiałyby się pojawić standardy
postępowania lekarze POZ. Taki lekarz ma przecież swoją wiedzę i etykę.
Kierownik Delegatury Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Narodowego Funduszu
Zdrowia Dorota Łacińska na zakończenie powiedziała, że zaprasza Komisję z wizytą do
Delegatury. Członkowie Komisji zobaczyliby, jak pracuje Delegatura NFZ.
Pkt 4 Profilaktyka zdrowotna w placówkach oświatowych. Propozycje programów
z zakresu profilaktyki zdrowotnej na 2016 rok.
Pani Agnieszka Węgłowska powiedziała na wstępie, że pielęgniarka lub higienistka
szkolna odpowiada za sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą, które są objęte
obowiązkiem szkolnym. U nas są to uczniowie od pierwszej kasy szkoły podstawowej do
ostatniej klasy gimnazjum.
Do zadań pielęgniarki, higienistki szkolnej należy:

organizowanie i wykonywanie testów przesiewowych (w części dotyczącej zadań
pielęgniarki);
 pomoc uczniom z problemami zdrowotnymi (np. pomoc w radzeniu sobie z chorobą lub
niepełnosprawnością; pomoc w utrzymaniu kondycji fizycznej i samopoczucia w celu
kompensowania niepełnosprawności; przeciwdziałanie przemocy domowej i rówieśniczej
oraz izolacji społecznej; udzielanie porad w zakresie stylu życia, samoobserwacji
i samoopieki oraz umiejętności radzenia sobie z trudnościami i problemami w związku
z chorobą lub uzależnieniami);
 opieka nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w szczególności
wykonywanie u tych uczniów w trakcie ich pobytu w szkole zabiegów i procedur leczniczych
zleconych przez lekarza;
 udzielanie pomocy w nagłych wypadkach;
 współdziałanie z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących
bezpieczeństwa uczniów, ich żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji
zdrowotnej;
 działanie w zakresie zdrowia jamy ustnej i profilaktyka próchnicy.
Szczegóły dotyczące statystyki zostaną przedłożone Komisji w m-cu czerwcu br.


Pkt 5 Ocena zasobów pomocy Społecznej Gminy Miasta Ełku za rok 2015.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Irena Katarzyna Podlecka powiedziała, że
opracowana Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami jest dokumentem
potwierdzającym stan zasobów systemu pomocy społecznej w mieście Ełku, jak również
stanowi podstawę do planowania budżetu na rok 2016.
Obowiązek sporządzania Oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej wynika z zapisów art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm).
Przedstawione zasoby dotyczą w szczególności infrastruktury polityki społecznej, kadry,
organizacji pozarządowych, nakładów finansowych na zadania pomocy społecznej. Ocena
obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich
rozkład ilościowy. Wskazane zostały również kwestie związane z polityką rynku pracy,
ochroną zdrowia oraz polityką społeczną, mieszkaniową i oświatą.
Dokument sporządzony na formularzu w oparciu o narzędzie przygotowane przez Instytut
Rozwoju Służb Społecznych, zaakceptowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Do gromadzenia danych wykorzystano elektroniczną aplikację w ramach
Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku przygotował dokument, który jest wynikiem
szerokiej współpracy służb, podmiotów z obszaru pomocy i integracji społecznej, a także
innych merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Ełku.
Szczegóły w załączonym do protokółu sprawozdaniu.
Komisja nie wniosła uwag i jednomyślnie, poprzez aklamację przyjęła Ocenę Zasobów
pomocy Społecznej Gminy Miasta Ełku za rok 2015.
Pkt 6 Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny Niepełnej”
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poinformowała, że do Komisji został
skierowany projekt uchwały w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny Niepełnej” przygotowany
przez radnych – projekt uchwały w załączeniu do protokołu. Na poprzednim posiedzeniu
dyskutowaliśmy już trochę na temat tego projektu.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka powiedziała, że cześć
zapisów proponowanych w projekcie uchwały jest ujęte w ustawie. Jest pomoc państwa, jeśli
chodzi o dożywianie dzieci. Jest wiele pytań natury formalnej, jak niektóre zapisy powinny
być weryfikowane. Bardziej chyba chodziłoby o realną pomoc i nie musi być ona zapisana
uchwałą. Prezydent Miasta po konsultacji z pracownikami MOPS przedstawi opinię
i ewentualną propozycję.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski – bardzie chodzi nam o aktywną pomoc
rodzinom niepełnym, niż o medialny szum.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska powiedziała, że poczekamy na ustosunkowanie
się Prezydenta Miasta do projektu tej uchwały. Nam chodzi o uzyskanie realnej pomocy.
Pkt 7 Opinia Komisji do projektów uchwał:
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 2016 i 2017, w tym:
1. W roku 2016 zwiększa się dochody o kwotę 177 911 zł, w tym:
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 242 089 zł (część oświatowa subwencji ogólnej dział 758 rozdział 75801 § 2920),
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 420 000 zł (środki z UE na realizację inwestycji:
„Przebudowa ul. Kolonia” – zwiększenie o kwotę 2 380 000 zł, „Przebudowa
ul. Suwalska” – zmniejszenie o kwotę 1 960 000 zł) – dział 600 rozdział 60016 § 6297,
2. W roku 2017 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 910 000 zł (środki zewnętrzne na
realizację projektów: „Przebudowa ul. Kolonia” – zmniejszenie o kwotę 2 205 000 zł,
„Przebudowa ul. Suwalska” – zwiększenie o kwotę 3 115 000 zł).
3. Zwiększa się wydatki budżetu w roku 2016 o kwotę 1 114 000 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 164 000 zł (nadzór archeologiczny prac związanych z
przebudową kolektora deszczowego na placu katedralnym oraz wykonanie konstrukcji jezdni
przy ul. Orzeszkowej – 90 000 zł – dział 900 rozdział 90001 § 4270, usługi remontowe w
Szkole Podstawowej nr 5 – 49 000 zł – dział 801 rozdział 80101 § 4270, remont kanalizacji
deszczowo – sanitarnej przy ul. Wileńskiej 3 – 25 000 zł – dział 600 rozdział 60017 § 4270),
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 950 000 zł („Przebudowa drogi dojazdowej
do posesji przy ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C” zwiększanie o kwotę 350 000 zł – dział 600
rozdział 60016 § 6050, „Przebudowa ul. Kolonia” – zmniejszenie o kwotę 2 800 000 zł
– dział 600 rozdział 60016 § 6057, § 6059, „Przebudowa ul. Suwalska” – zwiększenie
o kwotę 3 400 000 zł - dział 600 rozdział 60016 § 6057, § 6059),
4. Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2017 r. o kwotę 1 300 000 zł (projekty:
Przebudowa ul. Kolonia” – zmniejszenie o kwotę 3 150 000 zł, „Przebudowa ul. Suwalska” –
zwiększenie o kwotę 4 450 0000 zł). Finansowanie – wolne środki 2015 r.
5. Zwiększa się przychody budżetu 2016 o kwotę 936 089 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 4 888 489 zł.
II. W załączniku nr 2 wprowadza się następujące inwestycje lata przedsięwzięcia realizowane w
latach 2016-2017: „ Przebudowa ul. Suwalskiej” i „Przebudowa ul. Kolonia”.
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel powiedział, że w zakresie zmian w budżecie miasta Ełku
na 2016 rok w części dotyczącej prac Komisji nie ma takich bezpośrednich tematów.
Członkowie Komisji zapoznali się z powyższymi projektami uchwał. Nie wniesiono uwag.
3) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r.
i dotyczących prac Komisji:
Komisja nie opiniowała w tym punkcie innych uchwał z porządku sesji Rady Miasta
zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r.
Pkt 8 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za rok 2015.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Ełku za 2015 rok.
Budżet Miasta Ełku za 2015 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 183.898.048,63 zł,
co stanowi 100,87% planu i wydatków 183.694.727,64 zł, co stanowi 93,64% planu.
Nadwyżka budżetowa wyniosła 203.320,99 zł, przy planowanym deficycie w wysokości
13.867.501 zł

W 2015 roku wykupione zostały obligacje na kwotę 4.000.000 zł. Uwzględniając wolne
środki z lat ubiegłych 20.135.161,15 zł, spłaty pożyczek udzielonych 392.638,25 zł, pozostały
do dyspozycji wolne środki w kwocie 16.731.120,39 zł.
Zwiększone dochody dotyczą głównie przekształceń własnościowych – 0,4 mln zł, opłat za
wieczyste użytkowanie – 0,2 mln zł, podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 mln zł,
podatku dochodowego od osób prawnych – 0,2 mln zł, różnych rozliczeń finansowych – 0,6
mln zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0,2 mln zł, wpływów z podatku od
czynności cywilnoprawnych - 0,5 mln zł.
Niższe od planowanego było wykona nie dochodów pochodzących z UE na realizację
programów i projektów inwestycyjnych – 2,7 mln zł, wpływów ze sprzedaży mienia – 0,7
mln zł, dotacji na zadania bieżące – 0,6 mln zł, działalności usługowej „czynsze” – 0,7 mln zł.
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 12,4 mln zł, z
czego wydatki bieżące ok. 7,4 mln zł, wydatki majątkowe 5 mln zł.
Należności Miasta Ełku na koniec 2015 roku wyniosły 29.976.634,38 zł (w tym: 5.259.278,80
zł odsetki).
Zobowiązania Miasta na koniec roku 2015 wyniosły – 5.873.345,98 zł, nie wystąpiły
zobowiązania wymagalne.
Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń
rocznych i pochodnych od wynagrodzeń – 4.977.657,78 zł, usług i energii – 893.353,24 zł.
Szczegóły w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.
Pkt 9 Sprawy różne i wolne wnioski.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za
udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15.45.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Stachowiak
Irena Markowska

