Protokół Nr 4.15
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 26 stycznia 2015 roku w godzinach 1400– 1540
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:
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Prezes Zarządu Spółki „Pro-Medica” - Andrzej Bujnowski,
 Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ełku: Katarzyna Sapieżko,
Karol Wojdyło.
 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 Kierownikiem Delegatury Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Ełku na
temat zawartych umów w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
4. 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 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk,
4) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w Ełku na rok 2015,
5) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami
dziennymi,
6) w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie
kultury fizycznej,
7) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 27 stycznia 2015 r.
i dotyczących prac Komisji.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.
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 jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 3.14 z dnia 22 grudnia 2014 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska powiedziała na wstępie, że jest bardzo dużo
pytań od społeczeństwa miasta odnośnie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
lekarzy rodzinnych. Komisja chciałaby bliżej zapoznać się z zakresem obowiązków lekarzy
rodzinnych oraz prawami pacjentów.
Przedstawicielka Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ełku pani Katarzyna
Sapieżko na początku swojej prezentacji multimedialnej zapoznała członków Komisji
z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi świadczenia udzielane w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej.
Jest to: ustawa z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U.2008.164.1027), Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2013 r. Poz. 1248).
Natomiast wykaz świadczeń realizowanych przez lekarzy POZ jest regulowany Zarządzeniem
Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, ostatnie zmiany Zarządzenie Nr
86/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
Następnie przedstawicielka Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ełku pani
Katarzyna Sapieżko szczegółowo omówiła zakres świadczeń lekarza POZ.
Wywiązała się dyskusja.
Prezes Zarządu Spółki „Pro-Medica” Andrzej Bujnowski – czy lekarz rodzinny ma prawo
limitować ilość przyjmowanych pacjentów danego dnia? Co ze skierowaniami na badania
specjalistyczne?
Przedstawicielka Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ełku pani Katarzyna
Sapieżko – jeśli chodzi o badania diagnostyczne są one robione zgodnie ze stanem zdrowia
pacjenta. Nie ma limitów na skierowanie do lekarz specjalisty. Natomiast ilość pacjentów
przyjmowanych przez lekarza rodzinnego jest uwarunkowana godzinami pracy i czasem
przeznaczonym na jednego pacjenta. Lekarz nie musi przyjąć wszystkich pacjentów danego
dnia.
Przedstawicielka Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ełku pani Katarzyna
Sapieżko omówiła jeszcze świadczenia lekarza POZ w zakresie badań laboratoryjnych
i konsultacji oraz kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.
Do punktu 4
1 i 2) Z-ca Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, który zawiera zmianę:
w pkt. 2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 619 886 zł, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 382 686 zł (zwiększa się wydatki na opiekę
społeczną: jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej – 33 294 zł i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14 392 zł, zadania
remontowe na drogach wewnętrznych – 200 000 zł, zadania remontowe – hala sportowa przy
ul. Kolbego – 135 000 zł).
Następnie Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta Ełku na 2015 rok w części dotyczącej prac Komisji:

pkt. II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Spraw
Społecznych:
1. Zwiększenie z wolnych środków planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85220 na łączną
kwotę 33 294 zł.
W związku z planowanym przekazaniem Ośrodkowi lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej
15/4, z przeznaczeniem na mieszkanie chronione osobom, które ze względu na trudną
sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym
przez jednostkę całodobowej opieki, prosimy o zabezpieczenie środków finansowych na jego
funkcjonowanie. Środki w rozdziale 85220 §4260 i §4300 w kwocie 4 140,00 zł zostaną
przeznaczone na ponoszenie kosztów utrzymania lokalu, w szczególności kosztów dostawy
do lokalu mediów i usług oraz obciążeń z tytułu rozliczeń tych dostaw. Lokal wymaga
naprawy i konserwacji. Planuje się między innymi: naprawę pieców, wymianę drzwi,
listwowanie podłóg, wymianę uszkodzonych płytek glazury, malowanie ścian i sufitów,
dostosowanie instalacji elektrycznej do przyłączenia urządzeń grzewczych oraz wymianę
instalacji wodno-kanalizacyjnej. Łączny koszt usługi remontowo-montażowej oszacowano na
kwotę 24 500 zł (w załączeniu szczegółowy zakres robót). Kwotę 1200,00 zł w dziale 852,
rozdziale 85220 §4210 przeznaczono na zakup niezbędnego wyposażenia (pralka, odkurzacz,
szafka). Ponadto na podstawie § 2 ust 2, 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 14.03.2012 r. w sprawie mieszkań chronionych, zaplanowano wynagrodzenie
z tytułu umowy zlecenia dla osoby świadczącej wsparcie w mieszkaniu chronionym.
Wsparcie obejmować będzie m.in. i pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu
codziennym i świadczone będzie w czasie wolnym od pracy Ośrodka (sobota, niedziela,
święta
tj.- 98 dni wolnych od pracy w 2015 r. x 3 godziny dziennie x 10 zł brutto za godzinę = 2 940
zł + pochodne od płac w kwocie 514 zł).
2. Zwiększenie z wolnych środków planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85205 na łączną
kwotę 17 268 zł:
Z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
osoby, która funkcję tę pełniła do 31.12.2014 r. oraz koniecznością wykonywania czynności
przez 2 osoby, przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i jego zastępcy, wnoszę
o zwiększenie środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla Zespołu
Interdyscyplinarnego, który zapewni jego obsługę organizacyjno-techniczną (kalkulacja
kosztów: 2 osoby x 500 zł brutto x 12 miesięcy = 12 000 zł + pochodne od płac 2 392 zł).
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2015-2027 wraz z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku
na 2015 rok w części dotyczącej prac Komisji.
3) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk.
Na terenie naszego miasta utworzone zostanie mieszkanie chronione, którego prowadzenie
i zapewnienie w nim miejsc, zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) należy do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym.
Z mieszkania chronionego korzystać będą mogły osoby, które ze względu na trudną
sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym
przez jednostkę całodobowej opieki.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali

pozytywnie projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk.
4) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok
2015.
Zgodnie z art. 73A ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), na wniosek gminy starosta może skierować
bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do
wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze
10 godzin tygodniowo.
Wykonywanie prac społecznie użytecznych w naszym mieście odbywać się będzie na rzecz
Miasta Ełku, na podstawie porozumienia zawartego między Starostą Ełckim a Gminą
Miastem Ełk. Refundacja kosztów ze środków Funduszu Pracy wynosić będzie do 60%
minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnym.
Podstawą zorganizowania prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Ełku w 2015 r.
i zawarcia porozumienia jest sporządzenie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych i na jego podstawie opracowanie wniosku celem przekazania go do
Powiatowego Urzędu Pracy w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2015.
5) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, wójt, burmistrz lub
prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego
albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, sprawuje nadzór nad żłobkiem,
klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej
opieki.
Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w
drodze uchwały. Prowadzenie nadzoru - wynikające z przepisów cytowanej wyżej ustawy –
wiąże się z zapewnieniem właściwych warunków funkcjonowania placówki i wymaganej
jakości świadczonej opieki. Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zwane dalej "osobami upoważnionymi". W
przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo dzienny
opiekun nie spełnia standardów dotyczących sprawowanej opieki, organ sprawujący nadzór
zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
w wyznaczonym terminie. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części,
organ sprawujący nadzór sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje je podmiotowi
prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy albo dziennemu opiekunowi. W przypadku
nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, wójt, burmistrz lub prezydent
miasta wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo rozwiązuje umowę z dziennym
opiekunem bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Podjęcie uchwały Rady Miasta Ełku w przedmiotowej sprawie nie wiąże się z dodatkowymi
kosztami.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.

6) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie stypendiów,
nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej.
Przedstawiony projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień
sportowych przyznawanych w kulturze fizycznej ma na celu wprowadzenie tekstu
ujednoliconego dotychczas obowiązującej uchwały i jej zmian.
Ponadto uchwała wprowadza możliwość wręczania stypendiów trenerom ełckich klubów
osiągających wysokie lokaty we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
Przedstawione zmiany są odpowiedzią na liczne wnioski i postulaty ełckich klubów
sportowych odnośnie uregulowania możliwości uzyskiwania stypendiów sportowych przez
trenerów. Taki sposób nagradzania stanowi właściwą motywację w dążeniu do osiągnięcia
wyższych wyników w klubach sportowych działających na terenie miasta Ełku.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej.
Do punktu 5
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska powiedziała, że wszyscy członkowie Komisji
otrzymali propozycję planu pracy Komisji na 2015 rok – czy są jakieś uwagi czy wnioski?
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” jednomyślnie przyjęli plan pracy Komisji na 2015 rok – w załączeniu do protokołu.
Do punktu 6
W tym punkcie nie wniesiono dodatkowych tematów pod obrady Komisji.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Stachowiak
Irena Markowska

