Protokół Nr 8.15
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 25 maja 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 – Kamil Buksa,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Prezes Zarządu Spółki „Pro-Medica” w Ełku – Andrzej Bujnowski,
 Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyna Szkolna „Szkolmed” Agnieszka Węgłowska,
 Naczelna Pielęgniarka – Ewa Faliszewska,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena, Katarzyna Podlecka,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Bieżąca działalność szpitala „Pro-Medica”.
4. Promocja zdrowia, higiena szkolna – profilaktyka.
5. Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok.
6. 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) zmieniająca uchwałę w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”,
4) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 maja 2015 r. i dotyczących
prac Komisji.
7. 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 7.15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
Prezes Zarządu Spółki „Pro-Medica” w Ełku Andrzej Bujnowski powiedział na wstępie, że
nasz szpital zajął 34. pozycję w tegorocznym rankingu "Bezpieczny Szpital". Ogólnopolski

Ranking Szpitali przygotowało wydawnictwo Blue Media i Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia. W ocenie placówek pod uwagę brano m.in. zarządzanie, bazę lokalową,
jakość świadczonych usług, komfort pobytu pacjenta oraz personel i jego kwalifikacje. Po raz
trzeci Szpital został zestawiony w kategorii "Szpitali publicznych wielospecjalistycznych
i onkologicznych". Jednocześnie osiągnęliśmy 5. miejsce w zestawieniu województwa
warmińsko-mazurskiego.
W firmie wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą:
Leczenie szpitalne, Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, Opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień, Rehabilitacja lecznicza, Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie ,
Ratownictwo medyczne, Profilaktyczne programy zdrowotne, Świadczenia pielęgnacyjne i
opiekuńcze.
Szpital ma w posiadaniu dziesięć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Największymi
oddziałami szpitalnymi są Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
jak również Oddział Pediatryczny.
Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku - "Pro-Medica" w Ełku Sp.
z o.o. posiada dziewiętnaście gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są
Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia jak
również Poradnia Alergologiczna.
ZOZ posiada kontrakt na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą
w sytuacjach gdy jeśli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób
jak również aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. Placówce zakontraktowano także
usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku
nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. W ramach pomocy zapewniana jest
niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia
w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest też wykonanie następujących badań:
Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia a także Badania Endoskopowe
Przewodu Pokarmowego – Kolonoskopia, Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Oddziały szpitalne:
 Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 Ośrodek Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Onkologicznej,
 Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
 Oddział Gruźlicy, Chorób Płuc i Chemioterapii,
 Oddział Kardiologiczny,
 Oddział Neonatologiczny,
 Oddział Pediatryczny,
 Oddział Rehabilitacji z Pododdzialem Rehabilitacji Neurologicznej i Ośrodkiem
Rehabilitacji Dziennej,
 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej,
Przychodnie specjalistyczne:
 przy ul. Konopnickiej 1:
W ramach Przychodni Specjalistycznej funkcjonują następujące poradnie: Poradnia
Alergologiczna, Endokrynologiczna, Medycyny Pracy, Neurologiczna, Chirurgii Ogólnej,
Gabinet Chirurgii Naczyniowej, Gabinet Chirurgicznego Leczenia Otyłości, Gabinet
Stomijny, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii Onkologicznej, Otolaryngologiczna,
Poradnia Medycyny Sportowej, Poradnia Preluksacyjna, Diabetologiczna, PołożniczoGinekologiczna, Punkt Szczepień, Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe, Pracownia EEG i
Biofeedback
 przy ul. Baranki 24:
W ramach Przychodni Specjalistycznej funkcjonują następujące poradnie: Poradnia
Gastroenterologiczna, Kardiologiczna, Kardiologiczna - Gabinet Kontroli Stymulatorów,
Kardiologiczna dla Dzieci, Onkologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Urologiczna,
Logopedyczna, Neonatologiczna, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Ośrodek
Rehabilitacji Dziennej, Zespół Domowego Leczenia Tlenem, Gabinety Diagnostyczno-

Zabiegowe
Przychodnia Leczenia Uzależnień:
W skład przychodni wchodzą poradnie:
 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
 Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,
 Poradnia Psychologiczna.
Jeśli chodzi o działalność na tle innych szpital iw województwie – mamy nadwykonanie
w stosunku do kontraktu z NFZ.
Wywiązała się dyskusja.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – czy jest wystarczająca liczba
lekarzy i pielęgniarek? Czy planuje się jakieś zatrudnienia?
Naczelna Pielęgniarka Ewa Faliszewska – na dzisiaj liczba zatrudnionych pielęgniarek jest
wystarczająca. Obecnie pracuje ok. 230 pielęgniarek i położnych, ale za jakieś 8 lat 50 z nich
osiągnie wiek emerytalny, a za 15 lat już 75, czyli łącznie odejdzie 113 pielęgniarek na
emeryturę i może być problem z uzupełnieniem tych etatów. Tylko 1/3 wykształconych,
młodych pielęgniarek podejmuje pracę w zawodzie. Główna przyczyna takiego odejścia, to
trudność wykonywanego zawodu i współpraca z lekarzami.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer – czy szpital występował z takim
zapotrzebowaniem do szkoły?
Naczelna Pielęgniarka Ewa Faliszewska – miał powstać wydział w Ełku, ale uniwersytet
nie otrzymał akredytacji. Szkoła Policealna w Ełku nie może otworzyć tego kierunku, gdyż
musi to już być wyższa szkoła zawodowa.
Prezes Zarządu Spółki „Pro-Medica” w Ełku Andrzej Bujnowski – kwotę nadwykonania
w ubiegłym roku udało się nam zmniejszyć i mamy 53 tys zł zysku za rok 2014. W tym roku
jest podobna sytuacja. NFZ nie organizuje nowych konkursów i czeka na nowy plan usług
zdrowotnych. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na kadrę medyczną, potrzeby na radiologii,
kardiologii, chirurgii i internie.
Radny Andrzej Surynt – czy planuje się utworzyć oddział reumatologii?
Prezes Zarządu Spółki „Pro-Medica” w Ełku Andrzej Bujnowski - nie mamy takich
możliwości. Nie byłby to uzasadniony ekonomicznie oddział.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Nikodem Kemicer – czy szpital ma jakieś plany
rozwojowe, plan strategiczny?
Prezes Zarządu Spółki „Pro-Medica” w Ełku Andrzej Bujnowski – mamy plan
strategiczny, ale nie jest on ujawniany poza Zarządem i władzami spółki. Ma zostać
przygotowany plan zdrowotny, który będzie podstawą do kontraktowania usług medycznych
przez szpitale. Jest drugi projekt ustawy o zdrowiu publicznym, będą przygotowane plany
krajowe i wojewódzkie i nie można będzie inaczej wydawać tych pieniędzy z NFZ.
Naczelna Pielęgniarka Ewa Faliszewska – przygotujemy i wystosujemy taki apel
informujący o sytuacji braku kadry pielęgniarskiej. Około 7-6 tys. pielęgniarek kończy
szkołę, ale na rynku pracy w naszym kraju pozostaje niewiele. Średnia wieku pielęgniarki to
obecnie 48 lat, z położnymi jest jeszcze gorzej. Powinny zostać podjęte jakieś zdecydowane
kroki, by tę młodą kadrę zatrzymać.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – czy można by w jakieś sposób
dokapitalizować spółkę, by miała wyższe środki na płace?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – w strefie budżetowej wynagrodzenia są
„zamrożone”. „Pro-Medica” jest spółką, która rządzi się własnymi prawami. Nie byłoby
problemu, gdyby nadwykonania były płacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Prezes Zarządu Spółki „Pro-Medica” w Ełku Andrzej Bujnowski – jeśli chodzi o kadrę
pielęgniarską, najlepszym rozwiązaniem byłby ośrodek kształcący na miejscu.

Do punktu 4
Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyna Szkolna „Szkolmed” Agnieszka Węgłowska na wstępie powiedziała, czym zajmuje się medycyna szkolna. Dotyczy
to takich działań, jak:
- Rozpoznawanie i ocena sytuacji zdrowotno – społecznej, określeniem potrzeb zdrowotnych
uczniów, zwłaszcza ze środowisk zaniedbanych, zagrożonych i objętych czynnym
poradnictwem.
- Opieka nad zdrowiem oraz rozwojem fizycznym i psychospołecznym uczniów.
- Sprawowanie nadzoru nad zdrowiem uczniów – wychowanków objętych czynnym
poradnictwem, w szczególności:
 kontrola realizacji zaleceń lekarskich przez ucznia – wychowanka, rodziców, personel
pedagogiczny,
 kontrola terminów badań lekarskich, kierowanie na badanie diagnostyczne zlecone przez
lekarza,
 współdziałanie w organizowaniu zajęć kompensacyjno – korekcyjnych i innych form
opieki nad zdrowiem uczniów.
- Prowadzenie działalności zapobiegawczo – leczniczej, inicjowanie i podejmowaniem
wspólnie z personelem pedagogicznym i rodzicami działań zmierzających do poprawy stanu
zdrowia i higieny osobistej uczniów, warunków higieniczno – sanitarnych oraz
bezpieczeństwa uczniów w tym:
 przeprowadzanie przeglądów czystości ciała i odzieży uczniów,
 sprawowanie bieżącego nadzoru higienicznego nad stanem pomieszczeń i otoczeniem
szkoły.
- Współdziałanie z lekarzem w zakresie orzecznictwa lub potrzeb ucznia – wychowanka.
- Wykonywanie zabiegów pielęgniarskich i udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej
w nagłych wypadkach i zachorowaniach oraz zapewnieniem opieki do chwili przybycia
lekarza lub rodziców (opiekunów).
Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyna Szkolna „Szkolmed” Agnieszka Węgłowska – mamy pod opieką wszystkie szkoły miejskie, w każdej z nich jest
pielęgniarka. Do końca czerwca mieliśmy już ok. 5 tys. interwencji, a są to dane tylko z jednej
szkoły.
Wywiązała się dyskusja.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska – czy problem narkomanii występuje
w szkołach? Jak układa się współpraca z lekarzami?
Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyna Szkolna „Szkolmed” Agnieszka Węgłowska – jest już ten problem widoczny, ale większe zagrożenie stanowi palenie
papierosów, które są sprzedawane na sztuki. Jeśli chodzi o współpracę z lekarzami, jest ona
bardzo dobra.
Jeśli chodzi o doposażenie, wszystkie potrzeby są zgłaszane do Wydziału Edukacji i załatwiane
poprzez budżet danej szkoły.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – gabinety są wynajmowane w szkołach
nieodpłatnie. Ta ilość udzielonych porad świadczy o tym, że pielęgniarka szkolna jest
potrzebna.
Obok miasta mamy jeszcze cztery gminy, które w żaden sposób nie poczuwają się do
jakiegokolwiek wsparcia finansowego, a również ich mieszkańcy są pacjentami Szpitala „ProMedica”.
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski – mamy jeden oddział – klasę szpitalną.
Jak zwracaliśmy się o partycypację w kosztach do gmin, żadna z nich nie była zainteresowana.
Do punktu 5
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ełku
wydała pozytywna opinię do wykonania budżetu miasta za 2014 rok i wystąpiła z wnioskiem
o udzielenie Prezydentowi Miasta Ełku absolutorium.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 13 maja 2015 roku postanowiła pozytywnie
zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku
absolutorium – wniosek Komisji Rewizyjnej i uchwała Nr RIO.IV.0120-177/15 z dnia
13 maja 2015 roku w załączeniu do protokołu.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Ełku za 2014 rok, w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku
za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz
z informacją o stanie mienia.
Do punktu 6
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, w tym:
1. Zmniejsza się dochody w 2015 r. o kwotę 250 000 zł, w tym:
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 250 000 zł (dofinansowanie inwestycji:
„Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu
MOSiR w Ełku”),
2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 77 000 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł (zmniejsza się o 15 000 zł środki na zakupy
materiałów i wyposażenia w pozostałej działalności turystycznej, zwiększa się o 45 000 zł
wydatki na prowadzenie szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej),
- wydatki majątkowe o kwotę 47 000 zł (zwiększa się o 15 000 zł wydatki na zakupy
inwestycyjne w Urzędzie Miasta na zakup obradowanych namiotów na potrzeby miasta,
zwiększa się o 15 000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne MOSiR w Ełku – zakup
automatycznego robota czyszczącego dno basenu, zwiększa się o 17 000 zł wpłaty na fundusz
celowy dla policji na wydatki inwestycyjne).
3. Zwiększa się przychody budżetu 2015 o kwotę 327 000 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 10 714 989 zł
II. W załączniku nr 1 zmiany w roku 2016 związane są ze zwiększeniem dochodów ogółem,
w tym dochodów majątkowych o kwotę 400 000 zł - dofinansowanie inwestycji wieloletniej:
„Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu
MOSiR w Ełku”.
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:
I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:
Przesunięcie środków finansowych w kwocie 266 zł z § 3110 w dziale 852 rozdział 85212
na wypłatę odsetek § 4580.
Wypłaty odsetek jest konieczna, na podstawie ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz.567), która nakłada na organy obowiązek
wypłacenia zasiłków dla opiekunów z wyrównaniem od 1 lipca 2013 r. wraz z odsetkami
ustawowymi.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2015-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015
rok.
3) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+” - w związku
z przystąpieniem Muzeum Historycznego w Ełku do inicjatywy „Ełckiej Karty Rodziny 3+”
w zakresie, udzielania zniżek rodzinom wielodzietnym z terenu naszego miasta, zachodzi
potrzeba wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXVII.359.3013 Rady Miasta Ełku z dnia 26
listopada 2013 r. „Ełckie Karty Rodziny 3+”.
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 zmieniający uchwałę w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”.
4) Komisja nie omawiała i nie opiniowała innych projektów uchwał i tematów z porządku sesji
Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 maja 2015 r. i dotyczących prac Komisji.
Do punktu 7
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska powiedziała, że spotkała się z Prezesem
Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie i rozmawiała z nim na temat usprawnienia pracy
lekarzy rodzinnych. Prośba do członków Komisji, by zgłaszali wszystkie problemy, na które
napotkają w pracy lekarzy rodzinnych. Chcemy przygotować takie pismo, by zwrócić uwagę,
iż potrzebna jest harmonijna współpraca lekarzy rodzinnych z lekarzami pracującymi
w szpitalach. W tej chwili na tej płaszczyźnie jest szereg konfliktów. Jeśli będziemy na to
zwracać uwagę, to może poprzez działania Narodowego Funduszu Zdrowia coś się zmieni na
korzyść.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Stachowiak
Irena Markowska

