
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO

BRZ.0012.4.4.2022

Protokół Nr 37/2022 

z posiedzenia 

Komisji Spraw Społecznych, 

w dniu 26 kwietnia 2022r.

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

- Lilia Urbaniak - naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia

- Aneta Kazimierczak - Główna księgowa SP ZOZ w Kole

- Agnieszka Rusin - Dyrektor PCPR w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy 

Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021r."

2. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie 

Kłodawa na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie 

Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego 

przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

4. Analiza projektu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Miejskiej Koło 

na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez 

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

5. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Kole.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021r.



7. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy 

Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021r."

Projekt przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek. Zarząd 

Powiatu jest zobligowany do przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. W uchwale wymieniona jest:

1) liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

- wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 12 ofert 

(9 organizacji)

- wspieraniu i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 36 ofert (26 organizacji);

- wsparcie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży -10 ofert 

(8 organizacji);

- nieodpłatna pomoc prawna - 4 oferty ( 4 organizacje).

2) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji - 35 umowy (26 organizacji),

- rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 12 umów (9 organizacji) 

- wsparcie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży - 9 umów 

(8 organizacji)

- prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej -1 umowa (1 organizacja)

W dyskusji członkowie Komisji zaproponowali, aby w przyszłości organizacje i stowarzyszenia 

otrzymywały większe środki na realizację zadań.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie 

Kłodawa na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

Projekt przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek. Powiat Kolski udzieli pomocy finansowej w 

wysokości 2 000 zł Gminie Kłodawa na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury, 



wykonywanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie pod nazwą: „II Kłodawskie Spotkanie z 

Folklorem".

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie 

Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez 

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

Projekt przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek. Powiat Kolski udzieli pomocy finansowej w 

wysokości 3 000 zł Gminie Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury, 

wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury pod nazwą: „Kujawskie Sypanie Wzorów 

Piaskiem".

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad 4. Analiza projektu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Miejskiej 

Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez 

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Projekt przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek. Powiat 

Kolski udziela pomocy finansowej w wysokości 3 000 zł Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania 

z dziedziny upowszechniania dóbr kultury, wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w 

Kole pod nazwą: Wydanie publikacji: „Antoni Gorzeński-jeden z przywódców Konfederacji Barskiej 

w Wielkopolsce"

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

nr 2 do protokołu.

Ad 5. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole.

Informacje przedstawiła p. Aneta Kazimierczak.

- Szpital jest w coraz trudniejszej sytuacji finansowej, według stanu na dzień 31 marca 2022r. 

zobowiązania wymagalne SPZOZ w Kole wynoszą 3.805.508,08 zł. Na sytuację finansową szpitala, 

wpływ mają m.in. niewystarczające finansowanie świadczeń, zbyt niska wycena procedur 



medycznych, wzrost kosztów utrzymania, wzrost wynagrodzenia personelu oraz wzrost kosztów 

usług;

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zwróciła się z prośbą o 

wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu na spłatę zaległych zobowiązań lub udzielenie pożyczki z 

budżetu powiatu. Zarząd nie wyraził zgody na zaciągnięcie przez szpital kolejnego kredytu, który 

Powiat musiałby poręczyć;

- do szpitala wpłynęły wezwania do zapłaty wystawione na łączną kwotę 2.385.108,39 zł, w 

przypadku braku zapłaty wierzyciele informują, że wystąpią na drogę sądową.

- obecnie oczekują na wprowadzenie regulacji prawnych, które mają wejść w życie w 2023r. i dotyczą 

restrukturyzacji szpitali w Polsce.

Ad 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021r.

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

rekomendacją stanowi podstawę planowania budżetu na rok następny. Ocena za 2021r. 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. Wnioski z dokonanej oceny zasobów pomocy społecznej za 

2021r. są następujące:

• kontynuowanie działań łagodzące skutki zmian demograficznych,

• rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej,

• zwiększanie wysokości środków finansowych przekazywanych na realizację zadań powiatu w 

zakresie pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej 

i zawodowej osób niepełnosprawnych,

• zwiększenie zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia,

• kontynuowanie działań skierowanych na aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożo

nych wykluczeniem społecznym.

W dyskusji członkowie Komisji poruszyli temat pomocy dla dzieci z Ukrainy.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.

Nie było.



W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter 

dokonał zamknięcia posiedzenia o godz. 11.30.

Protokółowała:

Malwina Morzycka

Przewodniczący

Komisji Spraw Społecznych

Lech Sp/iter
IŁ—


