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Protokól nr 21/12
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 27 listopada 2012 r.,
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 17.00 Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej Antoni Karliński. W obradach udział wzięli członkowie wyżej
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej lisiy
obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Inspektor ds. kontroli wewnętrznej, pożytku publicznego i pomocy publicznej Ewelina
Waligórska przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
na temat rodzaju i zakresu przedsięwzięć, które mogą być przedmiotem społecznych
inicjatyw lokalnych oraz przyczyn, dla których te zadania nie mogą być realizowane
w ramach procedury przetargowej. W jej wyniku, wyżej wymieniona komisja stała Rady
Miejskiej w Mosinie przyjęła w związku z projektem uchwały w sprawie trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej — 3 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” — wniosek nr 1.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przypomniała, że 25 października br. Rada
Miejska w Mosinie podjęła uchwałę, na mocy której miano udzielić z budżetu Gminy
Mosina pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej,
z przeznaczeniem na zakup dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital
w Puszczykowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, myjki na blok operacyjny
i sprzętu laparoskopowego na oddział chirurgiczny — w wysokości 20.000,00 zł.
Poinformowała przy tym, że tymczasem faksem wpłynęło pismo z Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, zgodnie z którym aktualnie szpital ten nie ma potrzeby zakupu myjki na blok
operacyjny, a jego koszt znacznie przekracza wartość przyznanej pomocy finansowej.
W związku z tym jest prośba, aby zmienić treść przedmiotowej uchwały, pozostawiając
jedynie zapis o przeznaczeniu dotacji na zakup sprzętu laparoskopowego na oddział
chirurgiczny.
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wraz z gośćmi przeprowadziła krótką
dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku której przyjęła jednogłośnie, czyli 5 glosami

— wniosek nr 2.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
budżetu Gminy Mosina na rok 2013 w działach 851, 852 i 853. Następnie
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin—Wójtowska udzieliła
odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, jak planowane są
wydatki na kolonie dla dzieci; wskazania, jak wygiąda w planach budżetowych sprawa
zwiększenia zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie; wskazania,
jak wygląda sprawa umieszczania w domach pomocy społecznej osób potrzebujących
i czy są podejmowane działania na rzecz zwrotu kosztów od rodzin osób przebywających
w domach pomocy społecznej.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin—Wójtowska przedstawiła
szczegóły na temat genezy powstania i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
Udzieliła przy tym odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania
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czemu służą praktycznie „niebieskie karty”; wskazania, czy są przeprowadzane kontrole
dotyczące ewentualnej poprawy sytuacji w poszczególnych rodzinach, w których
źle się działo; wskazania, czy 14 założonych „niebieskich kart” to jest ilość duża i czy też
jest o wiele więcej spraw. ale nie zostały one ujawnione.
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
na temat różnych aspektów pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
Radny Waldemar Wiązek przedstawił swoje uwagi na temat pracy Straży Miejskiej
w Mosinie.
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
na temat sposobów postępowania z osobami psychicznie chorymi i ochrony danych
osobowych.
Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła w związku
z projektem budżetu Gminy Mosina na rok 2013 — jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”
— wniosek nr 3.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY
SPOŁECZNEJ:
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej.

2. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie
z 25 października br. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Poznańskiego, na mocy której Gmina Mosina udzieliłaby pomocy finansowej
w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dla Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, sprzętu laparoskopowego na oddział chirurgiczny.

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2013 w działach
851, 852i 854.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.35.

protokołował prze o czyi

Piotr Sokołowski An arliński
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