
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO

BRZ.0012.4.8.2021

Protokół Nr 30/2021 

z posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych, 

w dniu 28 września 2021r.

Posiedzenie otworzył o godz. 10:00 przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter. 

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

także:

- Dorota Szkudlarek- naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

- Iwona Wiśniewska - Dyrektor SP ZOZ w Kole

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Ocena przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

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

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Ocena przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Ocenę przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Dorota Szkudlarek. 

Poinformowała o ilości uruchomionych oddziałów w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 

2021/2022 oraz o poziomie zdawalności matur. Następnie p. Szkudlarek omówiła zakresy 

przeprowadzonych w szkołach remontów i inwestycji. Podkreśliła trudną sytuację w nauczaniu 

zawodowym z uwagi na brak kadry nauczycielskiej. W bieżącym roku szkolnym notuje się również 

dużą ilość nauczań indywidualnych uczniów.

W dyskusji członkowie Komisji podkreślali trudng sytuację w nauczaniu zawodowym, poruszyli 

kwestię utworzenia w przyszłym roku szkolnym nowego kierunku - technik górnik w Zespole Szkół 

Ogólnokształcgcych i Technicznych w Kłodawie. Pojawiły się również pytania dotyczgce opieki 

stomatologicznej w szkołach.



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

Zdrowotnej w Kole.

Dyrektor Iwona Wiśniewska poinformowała o następujących sprawach:

- konieczności przeprowadzenia drugiego postępowania przetargowego w celu wyłonienia 

Wykonawcy zadania „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz 

przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień linowych";

- oczekiwaniu na dostawę nowego ambulansu w ramach zadania „Zakup ambulansu typu C wraz ze 

sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby SP ZOZ w Kole";

- trwających przygotowaniach do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie 

dokumentacji na przebudowę oddziału wewnętrznego I;

- problemach z kadrą lekarską, z pozyskaniem nowych lekarzy do pracy;

- wyłonieniu w drodze konkursu zastępcy dyrektora ds. lecznictwa;

- trudnej sytuacji finansowej szpitala.

W dyskusji członkowie Komisji poruszyli temat trudnej sytuacji w szpitalu. System opieki 

zdrowotnej od lat jest niedofinansowany. Epidemia spowodowała wzrost kosztów ponoszonych 

przez szpital dotyczących np. zapewnienia środków ochrony osobistej czy testów w kierunku Sars- 

Cov-2 zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Poruszano także kwestię zapewnienia 

zatrudnienia w oddziale wewnętrznym.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Kole p. Iwona Wiśniewska.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole pismem nr SPZOZ.ADTE- 

SZ.2251.3.1.2021 .IK z dnia 16 sierpnia 2021 roku zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zbycie 

aktywów trwałych o wartości księgowej brutto wyższej niż 20.000,00,-zł w formie sprzedaży lub ka

sacji. Środki trwałe przeznaczone do zbycia są technicznie przestarzałe, a ich modernizacja i naprawa 

jest niemożliwa i nieopłacalna. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 

28 maja 2015 roku zbycie aktywów trwałych o wartości księgowej brutto wyższej niż 20.000,00,-zł 

wymaga uzyskania zgody Rady Powiatu Kolskiego.

Członkowie Komisji Spraw Społecznych w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali ww. 

projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.



Ad 4. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12.00

Protokółowała:

Anna Krupińska

Przewodniczący

Komisji Spraw Społecznych

Lech Spliter


