Ełk, 23.01.2019 r.

Raport z konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku
na lata 2019 -2023

Przebieg konsultacji społecznych.
1. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w oparciu o zapisy Zarządzenia Nr 18.2018
Prezydenta Miasta Ełku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uruchomienia konsultacji
społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata
2019 -2023.
2. Podstawę prawną do wydania powyższego Zarządzenia stanowi Uchwała
Nr XXXVI.350.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia
trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ełku.
3. Termin konsultacji społecznych: od 27 grudnia 2018 r. do 17 stycznia 2019 r.
W konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Ełku oraz instytucje publiczne,
organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty z terenu miasta, których cele
statutowe związane są ze wspieraniem rodziny w mieście Ełku.
4. Cele konsultacji społecznych: zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji
od zainteresowanych osób, organizacji i podmiotów do projektu „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2019 -2023”.
5. Formy przeprowadzonych konsultacji społecznych:
1)
Forma pośrednia :
 przekazanie Prezydentowi Miasta Ełku pocztą tradycyjną wypełnionego
i podpisanego formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji, na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk;
Nie wpłynął żaden formularz.
 przekazanie opinii przy pomocy poczty elektronicznej, w czasie trwania
konsultacji – przesłanie formularza konsultacyjnego na adres e-mail
sekretariat@mops.elk.pl.
W dniu 16.01.2019 roku wpłynął jeden formularz konsultacyjny Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2019-2023
z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. (załącznik).
2)

Forma bezpośrednia:
 przekazanie opinii bezpośrednio podczas otwartego spotkania konsultacyjnego,
które zostało zorganizowane 7 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 w sali
konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (I piętro sala nr
20);
Nie zgłoszono żadnych uwag.
 przekazanie opinii bezpośrednio pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ełku podczas dyżuru w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.00
w budynku przy ul. Piłsudskiego 8, parter, pok. 2 w czasie trwania konsultacji.
Nie zgłoszono żadnych uwag.

6. Opis zrealizowanych form konsultacji społecznych:
umieszczenie projektu uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku oraz na miejskim portalu informacyjnym:
-informacja w BIP-pie została umieszczona w dniu 18 grudnia 2018 r:
http://bip.elk.warmia.mazury.pl/80/5746/Konsultacje_spoleczne_projektu__22Strategii_Rozwi
azywania_Problemow_Spolecznych_Miasta_Elku_na_lata_2019_-2023_22/

- informacja na miejskim portalu informacyjnym www.elk.pl umieszczona w dniu 18 grudnia
2018r.:
http://www.elk.pl/aktualnosci-wpis/3199/konsultacje-spoleczne-projektu-strategiirozwiazywania-problemow-spolecznych-miasta-elku-na-lata-2019-2023
-informacja na miejskim portalu informacyjnym mopselk.naszops.pl umieszczona w dniu
20.12.2018r.:
http://mopselk.naszops.pl/n,konsultacje-spoleczne-projektu-strategi-rozwiazywaniaproblemow-spolecznych-miasta-elku-na-lata-2019-2023

7. Zgłoszone podczas konsultacji społecznych uwagi i sposób ich rozpatrzenia:
Lp.

Uwagi, wnioski, opinie, rekomendacje

1.

Wsparcie „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. w zakresie tworzenia i
finansowania większej ilości miejsc w ZPO-Zol (budowa
osobnego budynku? na miejscu słupów fundamentowych
nieistniejącego budynku kuchni i pralni):
-zmiany demograficzne,
-tendencja ogólnopolska starzenia się społeczeństwa,
-kolejki oczekujących,
-posiadamy personel, pielęgniarki.
Wsparcie w utrzymaniu oddziałów Szpitala w zmieniającej się
rzeczywistości polityczno-systemowej- kardiologa, choroby płuc
poprzez zmiany w zapisach map usług zdrowotnych.

2.

3.

4.

Potrzeba
zorganizowania
współpracy
z
uczelniami
w zakresie utworzenia kierunku pielęgniarstwa-pozyskanie
pielęgniarek i położnych w najbliższych latach niezbędne do
zachowania
opieki
medycznej
w zakresie obecnie istniejącym.
Zbyt
mały
nacisk
na
współpracę
z
lekarzami
i pielęgniarkami POZ w zakresie profilaktyki i oświaty
zdrowotnej podstawowych problemów zdrowotnych.

5.

Niedoprecyzowanie działania nakierunkowanego na zwiększenie
ilości lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu oraz
poradni specjalistycznej.

6.

Uwagi naniesione bezpośrednio na dokumencie Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku

Zgłaszający
Andrzej
Bujnowski
Pro-Medica”
w Ełku
Sp. z o.o.

Andrzej
Bujnowski
Pro-Medica”
w Ełku
Sp. z o.o.
Andrzej
Bujnowski
Pro-Medica”
w Ełku
Sp. z o.o.
Andrzej
Bujnowski
Pro-Medica”
w Ełku
Sp. z o.o.
Andrzej
Bujnowski
Pro-Medica”
w Ełku
Sp. z o.o.
Andrzej
Bujnowski
Pro-Medica”
w Ełku
Sp. z o.o.

Sposób odniesienia się do
uwag
Zaproponowane zapisy
uwzględniono w pkt 3 ppkt:
3.1 i 3.5.

Zaproponowane zapisy
uwzględniono w pkt 4 ppkt: 4.5
oraz w pkt 7.

Zaproponowane zapisy
uwzględniono w pkt 4 ppkt: 4.5
oraz w pkt 7.

Zaproponowane zapisy
uwzględniono w pkt 4 ppkt: 4.5
oraz w pkt 7.

Zaproponowane zapisy
częściowo uwzględniono.
W uwagach nie określono
konkretnych propozycji działań.
Zgłaszane uwagi dotyczące
wskaźników realizacji działań
nie odnosiły się do dokumentu
poddanego konsultacji, a wersji
roboczej.
Uwag nie uwzględniono.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie
i przeprowadzenie konsultacji społecznych była Aneta Ruszczyk, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ełku, tel. 87 732 67 18, e-mail: a.ruszczyk@mops.elk.pl .

Załączniki:
1. Zarządzenie w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych projektu Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2019 -2023
2. Informacja o konsultacjach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Ełku i
miejskim portalu Gminy Miasta Ełku
3. Informacja o konsultacjach na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
4. Scan jednego formularza konsultacyjnego.

Sporządziła: Aneta Ruszczyk
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku (MOPS)
te. 87 . 87 732 67 18, e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

