
Rada Powiatu Kolskiego 
ul Sienkiewicza 21/23

Protokół Nr 26/2021 

ze zdalnego posiedzenia 

Komisji Spraw Społecznych, 

w dniu 26 kwietnia 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 9.30 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter. Każdy z 

członków Komisji potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje 

odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową. W posiedzeniu 

uczestniczyły ponad to:

- Iwona Wiśniewska - Dyrektor SP ZOZ w Kole

- Agnieszka Rusin - Dyrektor PCPR w Kole

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Powiatu Kolskiego na lata 2021-2025.

2. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kole

3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Powiatu Kolskiego na lata 2021-2025.

Projekt przedstawiła dyrektor PCPR Agnieszka Rusin. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Referująca zaprezentowała dokładną diagnozę realnie występujących problemów 

społecznych z uwzględnieniem najczęstszych powodów ubiegania się o świadczenia z pomocy 

społecznej tj.: bezrobocie i ubóstwo, alkoholizm, przemoc w rodzinie. Najważniejsze zdaniem p.



Rusin cele strategiczne i kierunki działań to: sprawny system wsparcia rodziny z uwzględnieniem 

pozycji dzieci i młodzieży, integracja i aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W dyskusji radni poruszyli temat odsetku osób korzystających z pomocy społecznej w 

poszczególnych gminach powiatu kolskiego. Analizując odsetek osób korzystających z pomocy 

społecznej w poszczególnych gminach powiatu należy zauważyć występujące różnice w odniesieniu 

do poszczególnych gmin. Najwyższe wartości osiągają gminy Babiak i gm. Koło, natomiast 

najmniejszą grupę świadczeniobiorców, w porównaniu z liczbą mieszkańców, obejmuje miasto Koło. 

Dodatkowo radni zwrócili uwagę na wysokość wydatków na pomoc społeczną w poszczególnych 

gminach powiatu kolskiego w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w złotych). Prezentowane w Strategii 

zestawione kwoty są w obrębie powiatu mocno zróżnicowane, od wartości najniższych w przypadku 

gminy Chodów, aż po miasto Koło. Ilość środków budżetowych wynika z różnych czynników, 

częściowo jest odzwierciedleniem istniejącego ubóstwa mieszkańców i związanych z tym 

istniejących realnych potrzeb, a częściowo z zamożności samej jednostki samorządu terytorialnego, 

która może wyasygnować mniej lub więcej środków finansowych na system pomocy.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia stanowi załpcznik 

nr 1 do protokołu.

Ad 2. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole.

Pani Iwona Wiśniewska poinformowała o:

1. bieżącej liczbie wykonywanych w SPZOZ w Kole szczepień przeciwko COVID - 19;

2. terminie zakończenia zadania „Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z 

wyposażeniem". Otwarcie Oddziału planowane jest na 10 maja br. ze względu na opóźnioną 

dostawę mebli;

3. problemach związanych z zatrudnieniem nowych lekarzy do Podstawowej opieki zdrowotnej.

4. planowanym w najbliższym czasie inwestycji wykonania „Przebudowa podjazdu dla Zespołów 

Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień 

liniowych". Dotacje na powyższe zadanie w wysokości 150 000 zł przekazał Powiat Kolski;



5. przygotowaniach do uruchomienia punktu szczepień masowych na terenie powiatu kolskiego. 

Obecnie dokonano odbioru punktu przez NFZ oraz Sanepid. Punkt zostanie uruchomiony 05.05. 

br.

6. Szpital otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z pozyskanych środków 

planuje się zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów szpitala 

SP ZOZ w Kole. Na potrzeby zabiegów chirurgicznych planuje się zakup dla oddziału chirurgii 

laparoskop, aparat USG, natomiast dla oddziału położniczo-ginekologicznego: aparaty KTG, 

aparaty do elektrokoagulacji, aparat do krioterapii, kardiomonitor, łóżka porodowe, łóżka 

elektryczne pooperacyjne, lampa operacyjna. Kwota dofinansowania inwestycji: 900 000 zł. 

Zakup ambulansu typu „C" wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym, na potrzeby 

Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Kole - 500 000 zł.

Komisja Spraw Społecznych po krótkiej dyskusji postanowiła wystosować pismo do Zarządu Powiatu 

Kolskiego w sprawie przekazania dodatkowych środków na zakup odzieży ochronnej dla 

pracowników szpitala. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.
Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 10.35

Protokółowała:

Malwina Morzycka

Przewodniczący

Komisji Spraw Społecznych

Lech Spliter


