PROTOKÓŁ nr 3/2015
z posiedzenia

Komisji Zdrowia , Pomocy Społecznej i Rodziny
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 20.02.2015.r.

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg listy
obecności, która stanowi załącznik do protokołu.
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Pani Anna Kwiecień Przewodnicząca
Komisji, która powitała wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 2 z posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zawartego na druku nr 31 w sprawie: zmiany
uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
i trybu ich pobierania.
3. Sprawy róŜne .
- wystąpienie pokontrolne Narodowego Funduszu Zdrowia Mazowieckiego Oddziału
wojewódzkiego w Warszawie z dnia 02.12.2014r. Znak pisma
DKU-09-209-12JOP/KR/2014/133179
Przewodnicząca Komisji zapoznała zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia,
który został przyjęty bez uwag.
Ad.1. Protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2. Przewodnicząca Komisji udzielił głosu Marcinowi Gierczakowi, p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zreferował projekt uchwały zawarty
na druku nr 31 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych
warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat
i trybu ich pobierania. Dyrektor Marcin Gierczak poinformował Członków
Komisji, Ŝe zmiana kosztu 1 godziny usług opiekuńczych z 1,2% najniŜszej emerytury do
0,6% jest podyktowana potrzebą dostosowania kwot odpłatności do moŜliwości
finansowych osób, na rzecz których świadczone są usługi opiekuńcze. W Domu Pomocy
Społecznej
im Weterana Walki i Pracy jest takich miejsc 10, do tej pory było
zapełnionych 6.
W interesie Gminy jest aby wszystkie miejsca były zajęte.
Przewodnicząca Komisji
Anna Kwiecień
przybliŜyła Członkom Komisji genezę
powstania tego typu usług opiekuńczych w DPS im. Weterana Walki i Pracy w Radomiu
podkreślając , Ŝe stało się to na wyraźne zapotrzebowanie opiekunów takich osób.
Wojewoda zgodził się na powołanie takiej placówki w Radomiu, za ustaloną
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odpłatnością. Wydawało się, Ŝe ustalona kwota wraz
z ulgami od niej była
wystarczająca, jednakŜe okazało się,Ŝe nadal, są to za wysokie środki. Wiceprezydent
Anna Białkowska podkreśliła, Ŝe dotychczasowa kwota odpłatności za usługi opiekuńcze
w DPS im. Weterana Walki i Pracy była za duŜa. Opiekunowie zmuszeni byli wybierać
dni, kiedy ich dzieci przebywały w ośrodku, nie mając pieniędzy nawet na transport
swoich podopiecznych do DPS. Gmina Miasta Radomia przygotowała ciepły posiłek, dla
uczestników ośrodka, takŜe odpłatny, w zaleŜności od dochodów. Radna Katarzyna
Pastuszka - Chrobotowicz zapytała, czy w projekcie uchwały, chodzi tylko o
zmniejszenie odpłatności, czy teŜ o zwiększenie miejsc. Wiceprezydent Anna
Białkowska odpowiedziała, Ŝe o obydwie sprawy. Gmina ma nadzieję, Ŝe obniŜenie o
50% odpłatności spowoduje zajęcie 4 wolnych miejsc w placówce. Przewodnicząca
zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie. Radni Komisji jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały zawarty na druku nr 31 w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi
opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Opinia
nr 4 Komisji stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Anna Kwiecień poprosiła Andrzeja Pawluczyka Dyrektora
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego o zreferowanie
wystąpienia pokontrolnego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektor poinformował
Członków Komisji, iŜ wystąpienie dotyczy kontroli w zakresie świadczenia w szpitalnym
oddziale ratunkowym w okresie od 01.07.2014r. do 31.07.2014r. oraz dniach kontroli.
Szpitalny Oddział Ratunkowy jest trudnym i specyficznym oddziałem. Kontrola NFZ
dotyczyła wymogów dotyczących sprzętu i personelu medycznego. Ocena z kontroli jest
dobra, ale były zastrzeŜenia, m.in. co do dyŜurujących na SOR lekarzy. NFZ uwaŜa, Ŝe
na SOR powinni pracować lekarze specjaliści, a nie rezydenci. Szpital uwaŜa, Ŝe
lekarze specjaliści powinni być na bloku. Sprzętu medycznego szpital nie ma w
nadmiarze, sprzęt często wędruje za pacjentem, jest wykorzystywany tam, gdzie w danej
sytuacji potrzebuje go pacjent. Kontrakt na SOR wynosi 3 mln 800 tysięcy złotych,
całego szpitala 84 miliony. NFZ ma prawo przyznać karę do 2% wartości kontraktu,
przyznał 26 923,10 zł., to nie jest duŜa kara. Radny Adam Bocheński zapytał, czy
moŜna się od tej kary
i gdzie odwołać. Przewodnicząca odpowiedziała, Ŝe tak, do
tej samej instytucji, która tą karę nałoŜyła.
Ad 3 Nie było spraw.
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim
obecnym za przybycie i zamknęła posiedzenie.
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