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Protokół Nr 40/2022 

z posiedzenia 

Komisji Spraw Społecznych, 

w dniu 23 sierpnia 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:

- Aleksandra Kowalska- Dyrektor PiMBP w Kole

- Dorota Szkudlarek - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

- Michał Michalski - p.o. Dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Kole

- Lilia Urbaniak - Onaczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole w 2021r.

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

3. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Kolskiego.

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

5. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole w 2021r.

Informacje przedstawiła dyrektor Aleksandra Kowalska. Do zadań biblioteki powiatowej - w okresie 

sprawozdawczym należało gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych 

służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza 

dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy, 

gospodarczy.

Sieć biblioteczną tworzą: 1 biblioteka powiatowa, 1 biblioteka miejska, 2 biblioteki miejsko-gminne, 

7 bibliotek gminnych, w tym 7 na wsi i 14 filii bibliotecznych, w tym 11 na wsi.



PiMBP korzystała z dotacji podmiotowej Powiatu Kolskiego w wysokości 114 398,00 zł. Na dzień 

31.12.2021r. zrealizowała wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia finansowe. Zapewniono bieżące 

funkcjonowanie biblioteki - wydatki na materiały niezbędne do bieżącej dzielności oraz media. 

Zapewniono regularną wypłatę wynagrodzeń pracownikom biblioteki, a także kosztów związanych z 

zatrudnieniem tj. świadczeń urlopowych, badań lekarskich, delegacji i szkoleń. Terminowo opłacono: 

składki ZUS, zaliczki na podatki odprowadzane do Urzędu Skarbowego. Uzupełniono księgozbiór i 

zakupiono prasę do czytelni.

W 2021r. księgozbiór liczył 67 979 woluminów oraz 941 jednostek specjalnych. Wskaźnik zakupu 

książek na 100 mieszkańców wyniósł 1,7 wol.

Podstawowym zadaniem biblioteki jest zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i 

samokształceniowych społeczności lokalnej. Dlatego wiele uwagi placówka poświęca zagadnieniom 

dot. wiedzy o własnym regionie. Gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz 

dokumentację jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego. PiMBP w Kole pełni rolę 

ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowuje i udostępnia bibliografię regionalną, a 

także redaguje inne materiały o charakterze regionalnym. W 2021r. Biblioteka zarejestrowała 3 001 

użytkowników. Ogółem zanotowano 26 398 odwiedzin.

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

jak i Powiatu kolskiego. Uwag do przedstawionej informacji nie było.

Ad 2. Ocena przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek omówiła stan przygotowania szkół 

i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. W nowym roku szkolnym nastąpiło zwiększenie 

ilości oddziałów o 5 w porównaniu do roku wcześniejszego, co świadczy o dużej ilości uczniów 

kończących szkoły podstawowe. W nowym roku szkolnym do szkół ponadpodstawowych uczęszczać 

będzie 3 105 uczniów, tj więcej o 149 niż w roku poprzednim.

Nabór w poszczególnych szkołach jest następujący:

- Liceum Ogólnokształcące w Kole- liczba uczniów 800, liczba oddziałów 29

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - liczba uczniów 385, liczba oddziałów 16

- Zespół Szkół Technicznych w Kole - liczba uczniów 825, liczba oddziałów 38

- Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - liczba uczniów 470, liczba oddziałów 19

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - liczba uczniów 494, liczba oddziałów 20



- Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - liczba uczniów 131, liczba oddziałów 

19

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek przedstawiła zaakceptowane przez 

Zarząd Powiatu propozycje rozwiązań, które w przyszłości mają przyczynić się do poprawy sytuacji 

finansowej w oświacie. Dotyczą one: rezygnacji z dwuzadaniowości i zastosowanie 

jednokierunkowości w szkołach, zajęcia będą odbywały się w oddziałach liczących nie więcej niż 24 

osoby, nie będzie podziału na grupy podczas realizacji zajęć z informatyki, wychowania fizycznego i 

języków obcych. Podczas wakacji zostały wykonane w szkołach remonty sal lekcyjnych.

Obecny na posiedzeniu Starosta Kolski Robert Kropidłowski przekazał, że w ostatnich dniach 

rozstrzygnięto przetarg na budowę sali gimnastycznej w ZSRCKU w Kościelcu. Na realizację zadania 

planowano przeznaczyć kwotę 6 000 000,00 zł, w wyniku postępowania przetargowego najtańsza 

oferta została złożona na kwotę 8 197 770,00 zł, kwota niestety przekracza zaplanowany budżet, 

więc inwestycja nie zostanie zrealizowana.

W dyskusji członkowie Komisji nawiązali do wyników naboru do ZSOiT w Kłodawie do klasy technik 

górnictwa podziemnego. Naczelnik Dorota Szkudlarek wyjaśniła, że nabór do klasy patronackiej KSK 

w Kłodawie cieszył się dużym zainteresowaniem. Do klasy będzie uczęszczać 24 uczniów (12 technik 

górnik i 12 technik elektryk). Starosta Robert Kropidłowski dodał, że dzięki podpisanej umowie 

patronackiej szkolenie praktyczne w zawodzie technik górnictwa podziemnego będzie odbywało się 

na terenie kopalni soli, absolwenci kierunku będą mieli pierwszeństwo w rekrutacji podczas 

zatrudnienia i możliwość uzyskania uprawnień w trakcie nauki.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła Lilia Urbaniak. Powołując się na zapisy ustawy z dnia 6 września 2001r. 

Prawo Farmaceutyczne ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Kolskiego. Dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy pełni apteka „Prima" 

w Kole przy ul. Blizna 26. Wielkopolska Okręgowa Rada Aptekarska, wójtowie oraz burmistrzowie 

wyrazili pozytywna opinię w tym temacie.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. Opinia 

stanowi załgcznik nr 2 do protokołu.



Wspólne posiedzenie z Komisją Gospodarczą

Ad 4. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kole.

Na posiedzeniu obecny był p.o. dyrektor ds. lecznictwa Michał Michalski. 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 związku z powyższym dyrekcja 

szpitala zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu na spłatę zaległych 

zobowiązań. Starosta Robert Kropidłowski dodał, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poręczenie 

kredytu, na najbliższej sesji Rada Powiatu wyrazi swoją wolę w tym temacie. Powiat Kolski zgodnie z 

warunkami przedstawionymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego musi zabezpieczyć kwotę 

3 250 000,00 zł kredytu wraz z odsetkami, poręczenie będzie do roku 2029. Starosta przekazał dobra 

informację, mianowicie Powiat Kolski otrzymał z rezerwy ogólnej budżetu państwa dotacji celowej 

w wysokości 1 186 813,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostosowanie 

infrastruktury Sali Porodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych".

P.o. dyrektor ds. lecznictwa p. Michalski nawiązał do realizacji przepisów ustawy z dnia 26 maja 2022r. 

o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Dr Michalski 

podkreślił, że Dyrektor Wiśniewska nie podpisała zaproponowanego przez NFZ aneksu do umowy, 

ponieważ środki finansowe na podwyżki płac zaproponowane w aneksie NFZ nie wystarczą na 

pokrycie nawet w 50% środków jakie są potrzebne na przyznane ustawowo podwyżki. Podwyżki dla 

osób wymienionych w w/w zostaną wypłacone po podpisaniu aneksu do umowy z Narodowym 

Funduszem Zdrowia, w którym wycena świadczeń zagwarantuje sfinansowanie podwyżek dla 

pracowników szpitala.

Członkowie Komisji Spraw Społecznych i Komisji Gospodarczej ponownie wyrazili niepokój sytuacją 

finansową w kolskim szpitalu. Ochrona zdrowia w Polsce była i wciąż jest niedofinansowana. Wynika 

to ze zbyt małych nakładów na jej rozwój i funkcjonowanie. Sytuacja w ochronie zdrowia wymaga 

określenia i realizacji zasad nowej polityki zdrowotnej. Skutki niedofinansowania szpitali 

powiatowych odczuwają zarówno podmioty świadczące usługi medyczne, jak i pacjenci. Szpitale 

powiatowe zwykle kończą rok ze stratą. Radni zgodnie uznali, że w ochronie zdrowia w Polsce 

niezbędne są zmiany zmierzające do zwiększenia nakładów finansowych na utrzymanie. Rosnące 



koszty funkcjonowania i rozwoju ochrony zdrowia są wynikiem postępu technicznego oraz 

kwalifikacji zawodowych personelu medycznego.

Na zakończenie członkowie Komisji Spraw Społecznych i Komisji Gospodarczej zobligowali p. 

Michalskiego oraz p. Dyrektor Wiśniewską do przedstawienia w ciągu 2 miesięcy propozycji, które 

wpłyną na poprawę kondycji finansowej szpitala.

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 Spraw Społecznych


