
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO

BRZ.0012.4. 5.2021

Protokół Nr 27/2021 

z posiedzenia 

Komisji Spraw Społecznych, 

w dniu 25 maja 2021r.

Posiedzenie otworzył o godz. 9:30 przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter. 

Powitał wszystkich obecnych, stwierdził że Komisja posiada ąuorum. W posiedzeniu uczestniczyli 

także:

- Iwona Wiśniewska - Dyrektor SP ZOZ w Kole

- Lilia Urbaniak - naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia

- Agnieszka Rusin - Dyrektor PCPR w Kole

- Roman Pankowski - Komendant Powiatowy Policji w Kole

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Ocena zagrożeń i przestępczość wśród dzieci i młodzieży

2. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r.

3. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 

2020r.

4. Ocena wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2020r.

5. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Ocena zagrożeń i przestępczość wśród dzieci i młodzieży

Informacje przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Kole Roman Pankowski. W okresie 3 m-cy 

br. na terenie powiatu kolskiego stwierdzono ogółem 415 przestępstwa (w tym samym okresie roku 

2020 stwierdzono 638 przestępstwa). Analizując charakter czynów popełnionych przez nieletnich 

zaznaczyć należy, że główną rolę - w bieżącym roku - odgrywają przestępstwa przeciwko mieniu. 

W analizowanym okresie czasu nie odnotowano przestępstw rozbójniczych oraz bójek i pobić. Dobrą 

wiadomością jest fakt, że na terenie powiatu nie odnotowano sytuacji związanych z zażywaniem 

dopalaczy i ich dystrybucją. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Podczas dyskusji radny Tomasz Barański podziękował za zwiększenie liczby patroli policyjnych w 

Kłodawie. Takie działania powodują zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców



Kłodawy. Radny Ryszard Kasiorek zwrócił się z prośbą, aby w Babiaku także zwiększyć liczbę 

patroli policyjnych.

Ad 2. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r. dla powiatu kolskiego.

Dyrektor PCPR Agnieszka Rusin przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z 

rekomendacją stanowi podstawę planowania budżetu na rok następny. Ocena za 2020r. została 

przygotowana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, odnosi się do 

zasobów dotyczących infrastruktury, kadry, organizacji pozarządowych oraz nakładów finansowych 

na zadania z zakresu pomocy społecznej.

W dyskusji radni poruszyli temat funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie powiatu kolskiego. 

Dyrektor Agnieszka Rusin wyjaśniła, że w 2020r. funkcjonowało:

- 37 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 52 dzieci,

- 15 rodzin zastępczych nie spokrewnionych, w których przebywało 24 dzieci,

- 2 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego, w których przebywało 9 

małoletnich,

- 1 rodzina zastępcza zawodowa, w której przebywało 11 małoletnich.

Pomimo wielu próśb i kampanii promocyjnych ilość rodzin zastępczych jest niewystarczająca.

Ad 3. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kole za 2020r.

Dyrektor Iwona Wiśniewska na wstępie poinformowała, że na początku 2020r. wybuchła epidemia 

koronawirusa SARS CoV-2. W czerwcu 2020r. zdiagnozowano pierwszego zakażonego pacjenta w 

powiecie kolskim. W późniejszym czasie nastąpił gwałtowny wzrost zakażeń na terenie powiatu 

kolskiego, który skutkował zakwalifikowaniem do strefy czerwonej. W początkach września 2020r. 

utworzono w kolskiej lecznicy punkt poboru testów wymazów PCR w kierunku zakażenia dla 

społeczności lokalnej, który funkcjonuje do dziś. Ze względu na epidemię wstrzymano wykonywanie 

planowych zabiegów operacyjnych, oraz wykonywanie badań innych niż „pilne”. Udzielanie porad 

w poradniach specjalistycznych zostało czasowo ograniczone: Poradnie kardiologiczna urologiczna, 

chirurgiczna i ginekologiczno-położnicza zostały czasowo wyłączone. Natomiast pracownia 

endoskopii nie działała przez 3 miesiące 2020r., tym samym pacjenci zostali pozbawieni możliwości 

leczenia w tym zakresie. Od III kwartału roku 2020 zauważono zwiększoną zachorowalność 

personelu medycznego co w znacznym stopniu utrudniło pracę i ograniczyło świadczenie usług 

medycznych.



W związku z panującą pandemią zauważalny był znaczny spadek przyjęć pacjentów do szpitala, 

dlatego też na rok 2021 został obniżony ryczałt z powodu wyłączenia z umowy sieciowej oddziału 

dziecięcego i innego, niekorzystnego dla szpitala sposobu finansowania. Skutkiem pandemii był 

znaczny wzrost kosztów zakupu środków ochrony indywidualnej m. in. materiałów dezynfekcyjnych, 

maseczek, rękawic. Na poczet walki z pandemią została utworzona w 2020r. rezerwa w kwocie 

713.963,32 zł.

Dyrektor Iwona Wiśniewska wspomniała, że planowane jest utworzenie Agencji Restrukturyzacji 

Szpitali, która ma sprawować nadzór nad szpitalami. Szpitale zostaną podzielone na kategorie od A 

- dla najlepszych do D - najsłabszych. Kategoria A oznacza, że szpital nie kwalifikuje się do 

restrukturyzacji, a zatem jest w dobrej kondycji. Placówki kat. B będą wymagały wdrożenia 

restrukturyzacji. Otrzymanie kat. C oznacza konieczność wdrożenia planu restrukturyzacyjnego 

zatwierdzonego przez Agencję Restrukturyzacji Szpitali, ale także konieczność zatrudnienia doradcy 

delegowanego przez Agencję. Taki doradca prowadziłby nadzór nad naprawą sytuacji finansowej 

szpitala. Podmioty w najtrudniejszej sytuacji finansowej zaliczane mają być do kat. D. Placówki 

medyczne będą ocenianie na podstawie wskaźników finansowych i jakościowych.

W dyskusji radni podnieśli temat ilości wykonanych szczepień w powiecie kolskim. Dyrektor Iwona 

Wiśniewska poinformowała, że szczepienia rozpoczęły się 05.01.202Ir. W szpitalu funkcjonują dwa 

punkty szczepień: punkt szczepień szpitala węzłowego oraz punkt szczepień populacyjnych. Do 

końca kwietnia zaszczepiono 5 578 osób w tym chętny personel medyczny. W celu zwiększenia po

tencjału szczepień wśród mieszkańców powiatu kolskiego 6 maja 2021 r. pracę rozpoczął Punkt 

Szczepień Powszechnych zorganizowany na hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno - Admini

stracyjnych w Kole. Obsadę w Punkcie Szczepień Powszechnych stanowili pracownicy z SPZOZ w 

Kole i Starostwa Powiatowego w Kole.

Ad 4. Ocena wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2020r.

Przewodniczący Komisji Lech Spliter poddał pod głosowanie ocenę sprawozdania z wykonania 

budżetu powiatu kolskiego za 2020 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 

2020r.

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2020r 

i jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2020r.

Opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.



Ad 5. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12.35 

Protokółowała:

Malwina Morzycka

Przewodniczący 

Komisji Spraw Społecznych

1

Lech Spliter


