
F.ada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO

BRZ.0012.4.8.2022

Protokół Nr 41/2022 

z posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych, 

w dniu 26 września 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:

- Agnieszka Rusin - Dyrektor PCPR w Kole

- Iwona Wiśniewska - Dyrektor SP ZOZ w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/358/2022 Rady Powiatu Kolskiego z 

dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 

2022r.

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

Kole.

3. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/358/2022 Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 

2022r.

Projekt uchwały przedstawiła p. Agnieszka Rusin Dyrektor PCPR w Kole. Zmiana dotyczy 

przesunięć środków między zadaniami w ramach budżetu, który posiada PCPR. Niewykorzy

stane środki pochodzą z: dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opieku

nów w turnusach rehabilitacyjnych w wysokości 3 693,00 zł, dofinansowanie do likwidacji 



barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w wysokości 561,16 zł oraz 

dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny w wysokości 68,25 zł. Powyższe środki proponuje się 

przeznaczyć te na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych w wysokości 4 096,71 zł, 

oraz dofinansowanie do stażu w wysokości 255,70 zł.

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

Zdrowotnej w Kole.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska omówiła 

tematy dotyczące:

- ogłoszonym przetargu na zadanie „Przebudowa wraz z wyposażeniem Prosektorium w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w związku z Covid-19" ;

- podpisaniu umowy z wykonawcą zadania „Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SPZOZ w 

Kole do realizacji porodów rodzinnych". Pojawił się problem z projektem architektonicznym - 

projekt był poprawiany dlatego wykonawca nie mógł jeszcze rozpocząć prac. Termin zakończenia 

prac został przesunięty o tydzień;

- SP ZOZ w Kole złożył wniosek w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

zakup 2 ambulansów oraz wyposażenia komórek szpitalnych w sprzęt medyczny;
d

- podpisaniu nowego kontraktu na ratownictwo medyczne;

- zobowiązaniu wobec NFZ w związku z niewykonaniem kontraktu na Oddziale Dziecięcym i 

Noworodkowym. Szpital złożył wniosek do NFZ z prośbą o rozłożenie pozostałej do spłaty części 

zobowiązania na raty do końca 2023 r.;

- spłaceniu zobowiązań wobec ZUS;

- spłacie na bieżąco kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole;

Członkowie Komisji Spraw Społecznych rozpoczęli dyskusję w temacie poręczenia prze powiat kolski 

kredytu dla SP ZOZ w Kole. Dyrektor Iwona Wiśniewska poinformowała o rozmowie z 

przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego, Bank zmienił swoją propozycję na kredyt 

obrotowy, który mógłby zostać przyznany na rok z możliwością odnowienia. Zmianie uległoby 

również poręczenie Powiatu, które przy proponowanym kredycie obrotowym musiałoby być równe 

całej kwocie przyznanego kredytu, tj. 2.500.000,00 zł. Dyrektor Iwona Wiśniewska poinformowała, 

że szpital zwrócił się do innych banków z zapytaniem o możliwość przyznania kredytu oraz jego 

warunków. Wstępne zainteresowanie udzieleniem kredytu szpitalowi wyraził bank PKO BP. Dyrektor 

zwróciła uwagę, że zaciągnięcie kredyt jest konieczne, aby można było spłacić wymagalne 

zobowiązania. Z niepokojem przygląda się wzrostowi cen za leki, usługi sprzątania, energii, gazu, 



wody. Radny Marek Świątek podkreślił, że taka forma poręczenia kredytu odnawialnego jest 

niekorzystna dla Powiatu ponieważ blokuje środki finansowe, które mogłyby być wykorzystane na 

inne inwestycje.

Na zapytanie radnego Czesława Maraka w zakresie remontu oddziału wewnętrznego, Pani 

Wiśniewska odpowiedziała, że dokumentacja projektowa jest przygotowana. Jednak na remont 

potrzeba 8 min zł, obecnie nie stać szpitala na realizację inwestycji.

Radny Ryszard Kasiorek poruszył temat utworzenia w przyszłości oddziału geriatrycznego.

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. 11.20.

Protokółowała:

Malwina Morzycka

Przewodniczący

Komisji Spraw Społecznych


