
Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO

BRZ.0012.4.6.2022

Protokół Nr 39/2022 

z posiedzenia 

Komisji Spraw Społecznych, 

w dniu 20 czerwca 2022r.

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

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

- Iwona Wiśniewska dyrektor SP ZOZ w Kole

- Aneta Kaźmierczak główna księgowa SP ZOZ w Kole

- Lilia Urbaniak naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia

- Dorota Szkudlarek naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

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

na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr i kultury wykonywanego przez Miejsko- 

Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2021r

3. Analiza projektu uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

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

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

5. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie 

Dąbie na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr i kultury wykonywanego przez 

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

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

wysokości 6 000 zł Gminie Dąbie na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury, 



wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Dąbiu pod nazwą: 

„Organizacja imprezy plenerowej pn. XV Dzień ogórka" .

i i i 
Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2021r

Główna księgowa Pani Aneta Kaźmierczak na wstępie przybliżyła postanowienia omawianej uchwały. 

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej kierownik SP ZOZ sporządza i przekazuje podmiotowi 

tworzącemu raport o sytuacji finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, 

którym była firma „KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź.

Następnie p. Kaźmierczak omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2021. Przychody w roku 

sprawozdawczym kształtowały się w wysokości 54 708 277,36 zł, natomiast koszty wyniosły 

55 370 924,06 zł. W roku 2021 przychody netto ze sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego 

wzrosły o kwotę 7 448 498,76 zł. Zwiększone przychody zawierają dodatki „covidowe" dla 

pracowników w kwocie 2 319 379,39 zł, przychody z wykonanych szczepień przeciwko COVID-19 w 

kwocie 1 558 613,16 zł, a także przychody z tytułu pobrań wymazów covidowych w kwocie 547 

775,22 zł. Sytuacja finansowa SP ZOZ w Kole jest bardzo trudna. Bilans oraz rachunek zysków i strat 

na dzień 31.12.2021r., wykazuje stratę wynoszącą 670 650,37 zł, przy czym amortyzacja wyniosła 

2 085 863,88 zł. Znaczącą pozycję w kosztach wykazują usługi obce tj. usług sprzątania, prania, 

żywienia, badań laboratoryjnych, badań RTG i TK, badań histopatologicznych. Wzrost kosztów usług 

outsourcingowych wynika przede wszystkim z corocznych zmian ustawowych dotyczących 

wzrostów wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Istotny wzrost wynagrodzeń kadry 

medycznej spowodowało wejście w życie Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa ta 

reguluje płace w zakresie wzrostu wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych pracowników i 

gwarantuje coroczny wzrost wynagrodzeń zasadniczych. Wzrost wartości wypłaconych podwyżek w 

2021r. z tytułu w/w ustawy to kwota 1 062 212,46 zł.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez SP 

ZOZ w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła p. Lilia Urbaniak. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej 

ujemny wynik finansowy pokrywa we własnym zakresie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład 



Opieki Zdrowotnej w Kole z lat ubiegłych w wysokości 13 617 793,05 zł oraz ujemnego wyniku 

finansowego netto za rok 2021 w wysokości 670 650,37 zł, nastąpi z zysków z lat następnych.

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Lilia Urbaniak. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej 

kierownik SP ZOZ sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno- 

finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wspomniany Raport 

przygotowany jest na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w 

szczególności: analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021, prognozę sytuacji ekonomiczno- 

finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o 

istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuacje ekonomiczno - finansową SP ZOZ w Kole. Sytuacja 

finansowa SP ZOZ w Kole jest bardzo trudna. Prognoza na kolejne trzy lata jest również niekorzystna 

i nie przewiduje poprawy wskaźników.

Dyrektor Iwona Wiśniewska dodała, że rok 2021 był bardzo trudny z uwagi na trwającą pandemię 

COVID - 19 i ograniczenia realizacji świadczenia usług medycznych. 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 
W 

usług. Wszystkie szpitale powiatowe ciągle borykają się z utrzymaniem ciągłości świadczeń 

medycznych ze względu na trudności pozyskania lekarzy. Wzrost wynagrodzenia dla lekarzy 

podyktowane jest deficytem lekarzy, często zdarzają się sytuacje, gdzie inne szpitale oferują pracę za 

większe wynagrodzenie, aby zatrzymać lekarzy. Szpital jest w coraz trudniejszej sytuacji finansowej, 

zobowiązania wymagalne SP ZOZ w Kole wynoszą około 3 min zł. Do szpitala wpływają wezwania do 

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

z powyższym ponownie zwróci się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zaciągnięcie 

kredytu na spłatę zaległych zobowiązań.

Członkowie Komisji Spraw Społecznych wyrazili niepokój sytuacją finansową w kolskim szpitalu. 

Sytuacja szpitali w Polsce ogólnie jest bardzo zła, sposób finansowania służby zdrowia powinien 

zostać zmieniony, obecnie jest on niedoszacowany. Duże są oczekiwania w zakresie wprowadzenia 

regulacji prawnych, które mają wejść w życie w 2023r. i dotyczą restrukturyzacji szpitali w Polsce. W 

kwestii poręczenia kredytu, członkowie uważają, że poręczenie kredytu dla szpitala w wysokości 

2 500 000,00 zł na okres 7 lat będzie dużym obciążeniem dla budżetu powiatu. Jednak pomoc dla 



szpitala jest bardzo ważna, dlatego Zarząd Powiatu wraz ze skarbnikiem powinien jeszcze raz 

przedyskutować ten temat.

Dyrektor Iwona Wiśniewska na zakończenie poinformowała, że szpital kolski planuje złożyć wniosek 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki pozyskanym środkom 

będzie można zakupić 2 ambulanse oraz wyposażyć komórki szpitalne w sprzęt medyczny i 

informatyczny, który udoskonali funkcjonowanie oraz poprawi jakość świadczonych usług 

medycznych. Wnioskowana kwota dotacji 1 687 168,08 zł, w tym 85% stanowi dofinansowanie z 

programu, pozostałe 15% to wkład szpitala. Ze względu na bardzo trudną sytuację ekonomiczną SP 

ZOZ w Kole i brak możliwości pokrycia wkładu własnego szpital zwrócił się z prośbą o dofinansowanie 

przez powiat kolski kwoty 253 075,21 zł.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. Opinia 

stanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

□

Ad 5. 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 Sp|;aw Społecznych


