Protokół Nr 6
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice z dnia 23 października 2019 r.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radniczłonkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego
protokołu, Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Petrykozach.
Tematyka posiedzenia Komisji:
1. Analiza kosztów związanych z transportem wykorzystywanym przez Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach w 2018 r. oraz koszty
poniesione w 2017 roku.
2. Sprawy różne.
Ad. pkt 1.

Komisja zapoznała się z informacją Kierownika PZOZ – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
na temat transportu wykorzystywanego przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Petrykozach w 2018 r. , która przedkłada się następująco:
„W odpowiedzi na zapytanie odnośnie transportu w PZOZ Gminnym Ośrodku Zdrowia, informuję, iż
posiadamy dwa rodzaje transportu. Pierwszym jest transport medyczny wymagany przez Narodowy
Fundusz Zdrowia do uzyskania kontaktu na świadczenia z zakresu Poradni POZ. W ramach tego
transportu pacjenci mają zapewnione przewozy do poradni specjalistycznych lub szpitali w karetce z
opieką medyczna. Transport ten nie generuje kosztów, gdyż jest rozliczany w ramach kontraktu z NFZ
Drugi rodzaj transportu w wykorzystywany w PZOZ Gminnym Ośrodku Zdrowia
w
Petrykozach służy do obsługi wizyt domowych, które są świadczone w domu pacjenta przez lekarzy,
pielęgniarki, położnych oraz inny pracowników np. rehabilitantów. W roku 2017 koszt tego rodzaju
transportu wyniósł 10.889,10 zł. natomiast w 2018 roku - 6375,27zł. Od 2018 roku PZOZ Gminny
Ośrodek Zdrowia dysponuje własnym środkiem transportu.
Oby dwa rodzaje transportu są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i realizacji świadczeń
zdrowotnych dla pacjentów”.

Członkowie Komisji występowali z pytaniami do Kierownika PZOZ GOZ w Petrykozach.
Dotyczyły one; zawierania umów, własnego transportu placówki GOZ w Petrykozach, w jakich
sytuacjach jest on wykorzystywany, kto obsługuje transport własny PZOZ GOZ.
Kierownik w odpowiedzi udzielił informacji;
PZOZ ma podpisaną umową na przewóz chorych w przypadku kiedy jest potrzeba i zlecenie
przewiezienia chorega np. na badania specjalistyczne. Umowa podpisywana jest przeważnie na 1 rok,
aby w przypadku kiedy usługi tego tran sportu nie sprawdzą się można było zawrzeć po roku umowę
z innym przewoźnikiem.
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Posiadamy własny transport wewnętrzny (auto zakupione ze środków budżetu gminy Pabianice).
Wykorzystywany jest on głównie do wizyt domowych przez lekarzy i pielęgniarki).
Do jego obsługi zatrudniony jest kierowca, który również wykonuje pracę pracownika gospodarczego
jak również do obsługi kotłów grzewczych.
Wcześniej przed zakupem własnego auta przez PZOZ, było wykorzystywane auto prywatne kierowcy,
ale było to znacznie mniej komfortowe działanie. Pokrywaliśmy wydatki z tym związane. Obecnie
będąc w posiadaniu własnego auta mamy 5 tys. oszczędności.
Samochód jest garażowany w Ośrodku Zdrowia w Pawlikowicach.
Komisja również zauważyła, że w wyniku zakupu własnego auta dla potrzeb Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach porównując kwoty w wydatkach
roku 2017 i 2018 nastąpiły oszczędności.
Według oceny Komisji zakup samochodu był korzystnym posunięciem.
Komisja podziękowała Kierownikowi PZOZ p. J. Plucińskiemu za przybycie na jej posiedzenie jak
również udzielenie informacji.

Ad. pkt 2.

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji nawiązał do wniosku radnego M. Kociołka złożonego
na poprzednim posiedzeniu dot. przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną; kontroli
finansowej rozliczenia „Festiwalu Polka” oraz wydatków związanych z wyjazdami Zespołu Pieśni i
Tańca „Bychlewianka”
Poinformował, że wniosek ten radny złożył w związku ze zgłaszanymi licznymi pytaniami i naciskami
mieszkańców Gminy Pabianice i rodziców dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „ Bychlewianka”.
Przewodniczący przypomniał, że wniosek pozostał dotychczas na poziomie Komisji, ponieważ były
rozważania, aby kontrolę tę wprowadzić do planu kontroli Komisji Rewizyjnej w roku przyszłym,
jednak jest głos wnioskodawcy by przeprowadzić ją jeszcze w roku bieżącym.
Radny K. Kowalski zwrócił uwagę na to, iż Komisja musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest
organem, który może przeprowadzać kontrole stowarzyszeń, jednie w zakresie dotacji udzielonej przez
Wójta Gminy dla stowarzyszenia. Poza tym dotacja została już rozliczona przez Wójta Gminy. Komisja
Rewizyjna może skontrolować w jaki sposób formalnie i merytorycznie zostało to wykonane.
Nadzór nad stowarzyszeniami sprawuje Starostwo Powiatowe.
Komisja zgodziła się z uwagą radnego K. Kowalskiego.
W rezultacie dyskusji Komisja postanowiła zwrócić się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o
wprowadzenie na najbliższą sesję Rady Gminy Pabianice projektu uchwały zmieniającej plan kontroli
Komisji Rewizyjnej na rok 2019 r. poprzez wprowadzenie dodatkowej kontroli w miesiącu listopadzie
br.
Komisja po podjęciu uchwały, w której zostanie wprowadzona dodatkowa w/w kontrola postanowiła o
przeprowadzeniu jej w dniu 20 listopada br. Postanowiła także o wystąpieniu do Wójta Gminy z
pismem, w którym poprosi o następujące dane i wskaże następujące terminy:
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Do tematu dot. kontroli dotacji z budżetu gminy Pabianice udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Bychlewie oraz Stowarzyszeniu Folklor ma sens w 2019 roku wniesie o przygotowanie
szczegółowego rozliczenia dotacji festiwalu „Polka” udzielonej GOK w Bychlewie w 2019 r.
Przygotowanie szczegółowego rozliczenia dotacji przyznanej na wyjazd dzieci organizowanego przez
Stowarzyszenie „Folklor ma sens”
Komisja prosi, aby informacje pisemne zostały przekazane do biura rady do dnia 13 listopada br. celem
wysłania ich pocztą elektroniczną dla członków Komisji.
Ponadto Komisja prosi, aby został umożliwiony jej członkom wgląd do wszystkich faktur w związku z
poniesionymi w/w wydatkami również od dnia 13 listopada br. w godzinach pracy Urzędu Gminy, a
także na posiedzeniu Komisji w dniu 20 listopada 2019 r. i zapewnienie na jej posiedzeniu obsługi
merytorycznej.
Przewodniczący Komisji A. Golewski przypomniał, że Komisja zgodnie z planem pracy w miesiącu
listopadzie winna podjąć kontrolę umów o dzieło i zlecenie za I półrocze 2019 r.
W tym temacie Komisja podjęła, iż odbędzie posiedzenie także w dniu 20 listopada br. i wystąpi do
Wójta Gminy o przedłożenie jej wykazu umów za wskazany okres oraz udostępnienie jej do wglądu
ich treści na posiedzeniu Komisji w dniu 20 listopada 2019 r. Zapewnienie na posiedzeniu Komisji
obsługi merytorycznej.
Komisja wniesie, aby wykaz umów przekazać do biura rady do dnia 13.11.2019 r. w celu przesłania go
pocztą elektroniczną członkom Komisji.
Więcej spraw na posiedzeniu Komisji nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Posiedzeniu przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej Golewski
Protokołowała;
Urszula Czerwonka
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