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Protokół Nr 38/2022 

z posiedzenia 

Komisji Spraw Społecznych, 

w dniu 17 maja 2022r.

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

wszystkich obecnych, stwierdził że Komisja posiada quorum. W posiedzeniu uczestniczyła również 

dyrektor SP ZOZ w Kole Iwona Wiśniewska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole za 2021r. w tym informacja o bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
J11.

2. Wypracowanie opinii wypracowanie opinii w sprawie wykonania przez Zarząd Powiatu 

budżetu powiatu za 2021r.

3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Omówienie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole za 2021r. w tym informacja o bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Sprawozdanie omówiła p. Iwona Wiśniewska. Rok 2021 był bardzo trudny z uwagi na trwającą 

pandemię COVID - 19 i ograniczenia realizacji świadczenia usług medycznych. W związku z panującą 

pandemią nastąpił spadek przyjęć pacjentów do szpitala, dlatego w roku sprawozdawczym został 

obniżony przez NFZ ryczałt z powodu wyłączenia z umowy sieciowej oddziału dziecięcego. Leczenie 

szpitalne w 2021r. obejmowało 6 oddziałów. Liczba łóżek w poszczególnych oddziałach wynosiła 190. 

Procentowe wykorzystanie łóżek wyniosło 56,4%. Hospitalizowano 8 070 osób, leczono 8 154, 

wykonano łącznie 2 899 zabiegów. W roku 2021r. działały w ramach kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia 6 poradni specjalistycznych, w ramach których udzielono 16 278 porady, w tym: 

- poradnia kardiologiczna - 3 396 porady;

- poradnia położniczo-ginekologiczna -1 982 porady;

- poradnia urologiczna - 1 211 porad;

- poradnia chirurgii ogólnej - 7 138 porad;

- poradnia onkologiczna-745 porady;



i fi o

- poradnia pulmonologiczna- 1 806 porad.

Rok 2021 można zaliczyć do bardzo trudnych, ze względu na trwającą pandemię COVID- 19 i 

ograniczenia w realizacji świadczenia usług medycznych. Skuteczność walki z pandemią wyznaczały 
■ym 

szczepienia przeciwko COVID- 19. W pierwszym etapie szczepienia wykonywano pracownikom 

ochrony zdrowia, służbom mundurowym a także nauczycielom. Niewielka ilość podmiotów 

medycznych na terenie powiatu kolskiego podjęła się realizacji szczepień w tym zakresie. Z 
11 

początkiem maja 2021r. został utworzony Punkt Szczepień Masowych prowadzony przez Starostwo 

Powiatowe w Kole przy współudziale wybranego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w 

tym przypadku z naszym zakładem. Szpital uczestniczył również w organizacji szczepień wraz z 

Kołami Gospodyń Wiejskich i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. W ciągu całego roku w 
)SZt 

punktach szczepień, w których SPZOZ w Kole brał udział wykonano 25 396 szczepień. Statystyki na 

koniec 2021r. wykazują, iż 54,4% Polaków poddało się szczepieniu. W powiecie kolskim wykonano 

84 741 szczepień co stanowi na dzień 14.12.2021r. 48,79% społeczności powiatu. W ciągu 2021r. w 

kolskim szpitalu wykonano 11 645 wymazów w ramach funduszu z NFZ oraz 341 wymazów 

komercyjnych w zakresie wykrycia zakażenia COVID-19.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 wynosiło - 255 osób. Przychody w roku sprawozdawczym 

kształtowały się w wysokości 54 708 277,36 zł, natomiast koszty wyniosły 55 370 924,06 zł. Wyższe 

koszty spowodowane było przede wszystkim wzrostem kosztów działalności operacyjnej. W 
żi a 

strukturze kosztów znaczącą pozycję wykazują usługi obce z uwagi na wprowadzone już w latach 

poprzednich i kontynuowane obecnie outsourcingi między innymi: usług sprzątania, żywienia, 

laboratoryjnych, RTG.

W 2021r. zrealizowano następujące inwestycje:

- „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem". Całkowity koszt 

przebudowy i wyposażenia oddziału chirurgicznego wyniósł: 5 691 320,75 zł

- „Dostosowanie infrastruktury pracowni endoskopii w SP ZOZ w Kole celem poprawy jakości 

świadczonych usług medycznych" - koszt 62 499 ,99 zł

- „Przebudowa podjazdu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie 

z wykonaniem odwodnień liniowych" - 238 847,07 zł.

Przystąpiono do dyskusji:

Radny Lech Spliter dopytał o wykonywanie zabiegów endoskopowych przy znieczuleniu oraz o 

sytuację finansową szpitala? Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że lokalowe i sprzętowo można 

wykonywać zabiegi endoskopowe, jednak brakuje anestezjologów. Jeden z lekarzy pracujących w 

szpitalu obecnie przechodzi szkolenie w zakresie obsługi sprzętu endoskopii. Starosta wspomniał, że 



oczekuję się, aby dwóch lekarzy wykonywało zabiegi endoskopowe. Na zapytanie radnego o sytuację 

finansową stwierdziła, że 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. 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. Oczekuje na 

wprowadzenie regulacji prawnych, które mają wejść w życie w 2023r. i dotyczą restrukturyzacji 

szpitali w Polsce.

Radny Ryszard Kasiorek poprosił o informacje na temat przyjmowania pacjentów na Izbie przyjęć? 

Dyrektor Iwona Wiśniewska wyjaśniła, że Izba przyjęć pracuje w trybie ciągłym. Izba przyjęć 

przyjmuje pacjentów zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza lub przywiezionych przez 

zespół ratownictwa medycznego.

Radna Ewa Ochędalska oraz radny Tomasz Barański pochwalili dyrektor za wykonane w szpitalu 

remonty.

Ad 2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu powiatu za 2021r. 

Przewodniczący Komisji Lech Spliter poddał pod głosowanie ocenę sprawozdania z wykonania 

budżetu powiatu kolskiego za 2021 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 

2021r. Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 

2021r i jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2021r.

Opinia Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. 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 Spr^w Społecznych

Lech Spliter


