Protokół Nr 5.15
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 23 lutego 2015 roku w godzinach 1400– 1520
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 6. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Ewa Awramik i Piotr Karpienia.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
 Komendant 108 Szpitala Wojskowego wraz z Przychodnią SP ZOZ – ppłk lek. Zbigniew
Plak,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena, Katarzyna Podlecka,
 Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu - Barbara Dąbrowska,
 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 w Ełku.
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 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2015 rok.
4) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 24 lutego 2015 r.
i dotyczących prac Komisji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do punktu 1
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zapoznała zebranych z propozycją porządku
obrad.
Członkowie Komisji jednomyślnie; w głosowaniu jawnym 6 głosami „za” 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 4.15 z dnia 26 stycznia 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
Komendant 108 Szpitala Wojskowego wraz z Przychodnią SP ZOZ ppłk lek. Zbigniew
Plak omówił działalność szpitala za rok 2014.
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Ełku, został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie
utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jest samodzielnym

publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą. Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Szpitala oraz nadzór nad jego
działalnością w imieniu Ministra Obrony Narodowej wykonuje Szef Inspektoratu Wojskowej
Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego.
Jeśli chodzi o dane statystyczne, 108 Szpital Wojskowych przyjął w ub roku 10 tys.
pacjentów, z tego 95% to pacjenci cywilni. Przyjmujemy mieszkańców powiatu ełckiego oraz
Gołdapi, Augustowa, Grajewa, Olecka
Oddziały szpitalne:
 Oddział Chirurgiczny z Pododziałem Chirurgi Naczyniowej i Pododziałem Chirurgii
Onkologicznej,
Pododdział Chirurgi Naczyniowej istnieje od 2 lat, w ubiegłym roku przyjęto 156 pacjentów,
wykonywane są wysokospecjalistyczne zabiegi endowaskularne stanowiące najmniej
inwazyjną formę leczenia miażdżycy tętnic (implantacja stentu, endarterektomia
śródnaczyniowa, angioplastyka balonowa).
 Oddział Urazowo-Ortopedyczny z Pododdziałem Neurochirurgicznym
 Oddział Otolaryngologiczny,
 Oddział Okulistyczny,
 Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Neurologicznym i Udarowym,
 Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Onkologii Klinicznej,
 Oddział Dermatologiczny,
 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Planowane jest przeniesienie poradni specjalistycznych do wyremontowanego
budynku, co stworzy możliwość poszerzenia działalności leczniczej szpitala poprzez
zakontraktowanie nowego rodzaju świadczeń związanych z lecznictwem szpitalnym.
W lecznictwie otwartym udzielono w ubiegłym roku ponad 90 tys. porad.
Przychodnie:
 Gabinety POZ - Gabinety Lekarzy POZ - Gabinet Położnej POZ - Gabinet Pielęgniarek
Środowiskowo-Rodzinnych - Gabinet Zabiegowy POZ - Punkt Szczepień
Poradnie Specjalistyczne:
 Poradnia Chirurgiczna
 Poradnia Chirurgii Naczyniowej,
 Poradnia Chirurgii Uraz.-Ortop.
 Poradnia Dermatologiczna
 Poradnia Ginekologiczna
 Poradnia Kardiologiczna
 Poradnia Neurologiczna,
 Poradnia Neurochirurgiczna,
 Poradnia Okulistyczna,
 Poradnia Otolaryngologiczna,
 Poradnia Pulmonologiczna,
 Poradnia Urologiczna,
 Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 Pracownia Audiometrii,
 Pracownia Badań Endoksopowych,
 Poradnia Stomatologiczna.
Jest również gabinet Medycyny Pracy, gdzie wykonywane jest badanie pracownika pod
kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych
warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących
w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia pracownika.
Wywiązała się dyskusja.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer – jakie są palące potrzeby 108 Szpitala
Wojskowego?
Komendant 108 Szpitala Wojskowego wraz z Przychodnią SP ZOZ ppłk lek. Zbigniew
Plak – jest to Szpitalny Oddział Ratunkowy i osoby nietrzeźwe, bezdomne, które do nas
trafiają. Główny problem to zadłużenie szpitala. Został zaakceptowany plan naprawczy i
będziemy wnioskowali do Banku Gospodarstwa Krajowego, który wspiera społecznogospodarcze programy rządowe oraz programy samorządności lokalnej i rozwoju
regionalnego. Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego, zarówno realizuje, jak i jest
pomysłodawcą wielu programów służących rozwojowi gospodarczemu Polski. Jest filarem
rządowego programu Inwestycje Polskie, w ramach którego organizuje długoterminowe
finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji o strategicznym znaczeniu dla
gospodarki narodowej i interesów państwa.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – jak wygląda sprawa
ulokowania w Ełku śmigłowca LPR?
Komendant 108 Szpitala Wojskowego wraz z Przychodnią SP ZOZ ppłk lek. Zbigniew
Plak – szpitala będzie aplikował o środki do funduszy unijnych w województwie na
wykonanie lądowiska zgodnie z wymogami na 2017 rok. Od dnia 01.01.2017 roku każdy
szpitalny oddział ratunkowy musi posiadać lotnisko lub lądowisko zgodnie z § 3 ust. 7, 8, 9,
10 i załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie
szpitalnego oddziału ratunkowego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – czy są jakieś potrzeby 108
Szpitala Wojskowego, w których mógłby dopomóc samorząd?
Komendant 108 Szpitala Wojskowego wraz z Przychodnią SP ZOZ ppłk lek. Zbigniew
Plak – dobrze byłoby, aby spotkania z Komisję były regularna, by można było na bieżąco
informować odnośnie zmian, jakie będą następowały w 108 Szpitalu Wojskowym.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer – można byłoby na kolejne spotkanie
zaprosić również oddziałową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Do punktu 4
1) Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła 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, w tym:
1. Zwiększa się dochody bieżące 2015 r. o kwotę 117 681 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 102 681 zł - środki na realizację projekt „Przyjazne e-urzędy
na Warmii i Mazurach”,
- dochody majątkowe o kwotę 15 000 zł – sprzedaż samochodu Urzędu Miasta,
2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 288 425 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 132 425 zł (zwiększanie środków na realizację
projektu „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” – 149 304 zł, pozostałe zadanie
z zakresu ochrony zdrowia – 14 040 zł, dotację dla MBP – 13 000 zł oraz zmniejsza
się środki na MOPS – 7 919 zł, wydatki bieżące UM – 25 000 zł i ZSS w Ełku – szkoła
podstawowa – 11 000 zł),
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 156 000 zł (zwiększa się wydatki na zakupy
inwestycyjne – zakup samochody UM – 100 000 zł, zakup zmywarki w ZSS
– 11 000 zł, projekt adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 28B pod Środowiskowy
Dom Samopomocy – 45 000 zł).
3. Zwiększa się przychody budżetu 2015 o kwotę 170 744 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 8 898 639 zł
II. W załączniku nr 2 zmiany w roku 2015 obejmują zmianę nazwy przedsięwzięcia
inwestycyjnego z zakresu kultury fizycznej: „Budowa pełnowymiarowego boiska
do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku”.
2) Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła projekt

uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku, w części dotyczącej prac Komisji:
w pkt. II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Spraw
Społecznych:
1. Zmniejsza się plan wydatków MOPS w Ełku o kwotę 7 919 zł w związku z powstałą
nadwyżką planu wydatków na 2015 r., przeznaczoną na opłatę podatku od nieruchomości
i opłaty za trwały zarząd. Nadwyżka powstała w związku z wyodrębnieniem z dniem
1 stycznia 2015r. Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku ze
struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
2. W dniach 27-28 października br. planowany jest do realizacji Program „NIE nowotworom
u dzieci” realizowany przez Fundację Ronalda McDonalda. Program polega
na przeprowadzeniu badań ultrasonograficzne dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
Celem badań USG jest dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie
ewentualnych odstępstw od normy. Badania są realizowane według standardów medycznych
określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
i wykonywane przez doświadczonych lekarzy – radiologów. Badania są bezpieczne,
bezbolesne i bezpłatne dla mieszkańców miasta. Z budżetu miasta pokrywany jest jedynie
koszt badania dzieci – 69 zł. W ciągu dwóch dni planuje się przebadanie ok. 160 dzieci.
W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w dziale 851, rozdział 85195, § 4300
o kwotę w wysokości 11 040 zł na realizację powyższego programu.
3. W miesiącu sierpniu br. po raz trzeci w naszym mieście realizowany będzie „Program
szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci urodzonych w 2012r.
zamieszkałych na terenie Miasta Ełku”. W ubiegłych latach z bezpłatnych szczepień
skorzystało ok. 160 dzieci rocznie. Środki przeznaczone na ten cel wynosiły 40 000 zł
rocznie. Na podstawie danych z ubiegłych lat wywnioskować jednak można, że
zapotrzebowanie na szczepienia jest dużo wyższe. W związku z tym zwiększa się plan
wydatków w dziale 851, rozdział 85195, § 4300 o kwotę w wysokości 3 000 zł na
zwiększenie kwoty z przeznaczeniem na realizację ww. programu do kwoty 40 000,00 zł, co
pozwoli na zaszczepienie ok 160 dzieci podobnie do lat ubiegłych.
Finansowanie powyższych działań z wolnych środków.
2. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 Rozdziale 85154 § 4170 o kwotę 20.550 zł
i zwiększeniu § 2360 o kwotę 20.550 zł. Przedmiotowa zmiana spowodowana jest złożeniem
wniosku z inicjatywy własnej przez organizację pozarządową na realizację cyklu warsztatów
z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów ełckich szkół podstawowych i gimnazjów.
Środki na ww. zadanie zostały zaplanowane w budżecie na 2015r. na § 4170, a w związku ze
złożonym ww. wnioskiem zmienia się sposób realizacji zadania. Realizacja zadania zostanie
zlecona organizacji pozarządowej.
Zmniejszenie wydatków w Dziale 851 Rozdziale 85154 § 4170 nie spowoduje rezygnacji
z realizacji planowanych działań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Do pkt.VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół
Inwestycji:
1. Projekt adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 28B pod Środowiskowy Dom
Samopomocy dział 852 rozdział 85203 § 6050
Wprowadzenie do budżetu Miasta na 2015 rok nowego zadania inwestycyjnego i
przeznaczenie na ten cel kwoty 45 000 PLN z przeznaczeniem na wykonanie projektu
adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 28 B pod Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób
z chorobą Alzhaimera i innymi zaburzeniami psychicznymi.
Brakującą kwotę w wysokości 45 000 PLN proponuje się pokryć z wolnych środków.
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 wraz z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku
na 2015 rok w części dotyczącej prac Komisji.

3) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka omówiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2015 rok – jest to program na kolejny rok zgodnie z
ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – projekt uchwały w
załączeniu do protokołu. Na działania w ramach profilaktyki jest w tym roku przeznaczona
kwota 917 tys. zł.
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 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2015 rok.
4) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie
zadań własnych - od stycznia 2014 r. w naszym mieście realizowany jest program „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r. Poz. 1024). W styczniu
ubiegłego roku Rada Miasta Ełku podjęła stosowną uchwałę, której zapisy zgodnie
z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego wymagają doprecyzowania, ponieważ nie wynika
z nich jednoznacznie, że dotyczą one realizacji wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie ww. Programu.
Następnie Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały zmieniający
uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego
i celowego na zakup posiłku lub żywności. Ta sama zmiana ja wyżej dotyczy również
kolejnego projektu uchwały w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do
zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności, gdzie zmieniamy odpowiednio
zapisy zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego.
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 projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych. Oraz
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego
do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności.
Do punktu 5
Radny Andrzej Surynt poruszył sprawę slajdów, jakie miały zostać przesłane z NFZ
Oddział w Ełku.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się do Pani Naczelnik Ireny
Katarzyny Podleckiej, by jeszcze raz poprosiła Panią inspektor Katarzynę Sapieżko
o przesłanie informacji.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka poinformowała, że od
18 marca będzie podejmowanych szereg działań w ramach edukacyjnego programu
profilaktyczny „Zdrowe serce”. Wraz z dr. Cywoniukiem planujemy wejść z taką edukacją
społeczną do ełckich zakładów pracy.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Stachowiak

Irena Markowska

