
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO

BRZ.0012.4. 7.2021

Protokół Nr 29/2021 

z posiedzenia 

Komisji Spraw Społecznych, 

w dniu 23 sierpnia 2021r.

Posiedzenie otworzył o godz. 11:30 przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter. Powitał 

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

- Iwona Wiśniewska - Dyrektor SP ZOZ w Kole 

- Aleksandra Kowalska - Dyrektor PiMBP w Kole 

- Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu 

- Lilia Urbaniak - naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia 

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole w 2020r.

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

3. Analiza projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2020.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kole

5. Analiza projektu uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji 
konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego I w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

6. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole w 2020r.

Dyrektor Aleksandra Kowalska omówiła przedłożoną radnym informację. Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Kole jest samorządową instytucją kultury. Zadania biblioteki powiatowej wykonuje na podstawie 

Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu i Miastem Koło. Rok 2020 był trudny, przez większość 

roku działalność była bardzo utrudniona. O tym, co działo się w placówce w wersji wirtualnej, informowano na 

stronie www.biblioteka-kolo.pl, Facebook oraz

http://www.biblioteka-kolo.pl


miejskich profilach w mediach społecznościowych. Odbyły się spotkania autorskie - dla dzieci: stacjonarne oraz 

wirtualne. Strukturę organizacyjną placówki - opracowaną zgodnie z potrzebami mieszkańców tworzą 

biblioteka główna, Filia dla Dzieci, Filia Nr 3, Filia Nr 4. Na terenie powiatu działa 25 bibliotek publicznych-18 

w środowisku wiejskim. W Bibliotece zatrudnionych jest 13 pracowników: 11 bibliotekarzy, główna księgowa 

i robotnik gospodarczy. Pani Dyrektor wspomniała, że działalność biblioteki finansowana jest m.in. ze środków 

publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej z Powiatu Kolskiego w kwocie 108 950,00 zł (środki 

te pozwalają na zabezpieczenie podstawowej działalności Biblioteki), środki Biblioteka otrzymuje również od 

Urzędu Miasta. W 2020 r. księgozbiór liczył 67 773 woluminów wg wskaźnika zakup książek na 100 

mieszkańców wynosi 6,4 wol. W 2020r. biblioteka zarejestrowała 3102 użytkowników. Zanotowano 35 402 

odwiedziny. Dzięki dotacji celowej Urzędu Miejskiego w Kole w holu dworca kolejowego ustawiono trezor do 

bezkontaktowych zwrotów książek. PiMBP, jako jedyna biblioteka w powiecie kolskim, tworzy i opracowuje 

bibliografię regionalną dla miasta Koła i powiatu kolskiego.

14/ dyskusji członkowie Komisji podkreślali dużą aktywność Biblioteki zarówno na terenie miasta Koła 

jak i Powiatu Kolskiego. Uwag do przedstawionej informacji nie było. Informacja stanowi załgcznik nr 

2 do protokołu.

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

Dyrektor Iwona Wiśniewska poinformowała o następujących sprawach:

- w dniu . zostanie wyłoniony Wykonawca na realizację zadania „Przebudowa podjazdu dla Zespołów 

Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień linowych";

01.09.br

- ilości wykonanych szczepień przeciwko COVID-19;

- ustawie o minimalnych płacach w ochronie zdrowia - zmiany wywołane ustawą spowodują wzrost 

wydatków w budżecie szpitala - ok. 165.000,00 zł miesięcznie. Pani Wiśniewska poinformowała, że na 

podstawie ww. powołanej ustawy wynagrodzenia pielęgniarek będą się kształtowały w następujący 

sposób:

• dla pielęgniarki magister pielęgniarstwa i specjalizacją najniższe wynagrodzenie wzrośnie z 5 426 zł do 

5 478 (wzrost o 52 zł).

01.09.br


• dla pielęgniarki ze specjalizacją lub tytułem magistra czy licencjata najniższe wynagrodzenie 

zasadnicze wzrośnie z 3 772 do 4 186 zł (wzrost o 414 zł).

• dla pielęgniarki i położnej bez tytułu specjalisty najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie z 3 307 

do 3 772 zł (wzrost o 465 zł).

- od  zostanie zatrudniony lekarz stażysta na Oddziale Wewnętrznym;01.09.br

- bardzo trudnej sytuacji kadrowo-organizacyjnej na Oddziale dziecięcym;

- ogłoszeniu konkursu na ordynatora oddziału wewnętrznego I;

- w związku ze wzrostem inflacji wzrosły również ceny. W porównaniu do I kwartału roku ubiegłego nastąpił 

wzrost zakupu materiałów aptecznych i opatrunkowych o 10%, zakup badań laboratoryjnych o 4,1%, usługi 

sprzątania obiektów-31,9%, wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę 10%, wysokość kontraktów o 

29%, kontrakty ratowników 69%, koszty zakupu energii elektrycznej-17%, wzrost zakupu opału - 9,3%, 

pozostałe usługi -10,3%, amortyzacja 56,8%.

- opracowywana jest dokumentacja w zakresie realizacji zadania „Dostosowanie infrastruktury Sali porodowej 

w SP ZOZ do porodów rodzinnych". Szacowany koszt planowanej inwestycji wyniesie ok. 1 845 000,00 zł 

brutto. Dokumentacja projektowa do ww. zadania zostanie opracowana do .;31.08.br

- trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji 

architektoniczno- budowalnej dla zadania pn.: „Przebudowa Oddziału Wewnętrznego I w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole".

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak omówił dotacje przekazane przez Powiat Kolski dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na realizację zadań pn.:

1) „ Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem". Pełne zestawienie środków 

przeznaczonych na realizację tej inwestycji przedstawia się następująco:

• Dotacja z budżetu państwa -1 200 000,00 zł

• Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -1 672 305,77 zł

• Środki z budżetu Powiatu Kolskiego -1 849 824,37 zł

• Szpital-70 047,46 zł

Razem -4 792 177,60 zł. Inwestycja została ukończona i oddana do użytku 10 maja 2021r.

2. „ Doposażenie oddziału chirurgicznego w SP ZOZ w Kole". Zakupiono niezbędne wyposażenie i sprzęt do 
oddziału chirurgicznego na kwotę 443 323,71 zł.

01.09.br
31.08.br


2) „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z 

wykonaniem odwodnień linowych". Na ww. zadanie zabezpieczono środki w wysokości 150 000,00 zł.

3) „Przebudowa Oddziału Wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole" 

- kwota 150 000,00 zł (środki na opracowanie dokumentacji architektoniczno- budowalnej)

6) „Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby SP ZOZ w Kole". Na 

powyższe zadanie powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 

wysokości 500 000,00 zł.

7) „Dostosowanie infrastruktury Pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Kole celem poprawy jakości świadczonych 

usług". Dotacja przekazana na modernizację (roboty budowlane). Pracowni Endoskopii. W dniu 6 lipca 

odbyło się uroczyste otwarcie pracowni Endoskopii w szpitalu. Wartość inwestycji: 681.741,24 zł, z czego 

496.368,00 zł pochodzi z budżetu Państwa, 185.373,24 zł z budżetu powiatu kolskiego.

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. Wprowadziła również wiele ograniczeń w dotychczasowym funkcjonowaniu placówki, 

co wiązało się z ograniczoną możliwością udzielania świadczeń zdrowotnych, które zostały zakontraktowane. 

Kolejnym niepokojącym czynnikiem mający wpływ na niekorzystną sytuację finansową SP ZOZ w Kole jest brak 

wystarczającej ilości personelu medycznego. Szpital od wielu lat zmaga się z brakami kadrowymi i nadmiernym 

obciążeniem pracującego personelu medycznego. Mimo wszystkich trudności członkowie Komisji uznali, że 

ochrona zdrowia to jedna z ważniejszych dziedzin życia i jedno z kluczowych zadań samorządu lokalnego i 

dlatego trzeba nadal wspierać szpital.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2020.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia Lilia Urbaniak. Analizę i prognozę sytuacji 

ekonomiczno-finansowej dokonano na podstawie wskaźników ekonomiczno - finansowych określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017r. Powyższa analiza przeprowadzona została w 

oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom i tak: wskaźnik zyskowności wynosi 0 pkt, 

wskaźnik płynności - 0 pkt, wskaźnik



efektywności - 10 pkt, wskaźnik zadłużenia -8 pkt. W wyniku analizy wskaźników sporządzonych na 

podstawie sprawozdania finansowego za 2019r. SP ZOZ w Kole uzyskał 18 punktów co stanowi ocenę 

negatywną sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole.

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia Lilia Urbaniak. Przedłożone 

zmiany mają charakter porządkowy i wymagają dostosowania Statutu do aktualnie obowiązującego 

Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole oraz do 

rzeczywistego zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych. Zmiana dotyczy wykreślenia ze Statutu 

Poradni Diabetologicznej, która nie funkcjonowała.

Ad 5. Analiza projektu uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w 
skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko ordynatora oddziału 
wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia omówiła projekt uchwały w sprawie wytypowania 

przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na 

stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kole. Do składu komisji konkursowej został wytypowany sekretarz Artur Szafrański.

Członkowie Komisji Spraw Społecznych w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali ww. 

projekty uchwał. Opinia stanowi załgcznik nr 3 do protokołu.

Ad 6. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13.10

Protokółowała:

Malwina Morzycka

Przewodniczący

Komisji Spraw Społecznych

Lech Splite


