
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO

BRZ.0012.2.7.2022

Protokół Nr 38/2022 

z posiedzenia

Komisji Gospodarczej 

z dnia 23 sierpnia 2022r.

Członkowie Komisji Gospodarczej o godz. 12.00 odbyli wspólne posiedzenie z Komisją

Spraw Społecznych. Komisja posiada quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

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

- Robert Kropidłowski - Starosta Kolski

- Lilia Urbaniak - naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia

- Izabela Augustyniak - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kole

- Grzegorz Kujawa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja o bieżącej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Kole.

2. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kole.

3. Ocena wykonania bieżących zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

4. Informacja o stanie realizacji inwestycji powiatowych i remontowych realizowanych przez 

jednostki organizacyjne powiatu.

5. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. 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
I

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 2. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kole.

Informacje przedstawiła Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Izabela Augustyniak, 

która poinformowała, że w I półroczu 2022r. rozpatrzono 1926 spraw. Wpłynęły 263 wnioski o 

zakończeniu budowy. Dokonano 19 kontroli budów. W trakcie kontroli, pod kątem 

przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Nałożono 29 mandatów w wysokości 14 300,00 

zł w celu zdyscyplinowania inwestorów i kierowników w zakresie przestrzegania prawa 

budowlanego. Dokonano 24 wyjazdów na katastrofy budowlane i wydano 24 decyzje 

dotyczące katastrof związanych z zerwaniem dachów. Zakończono 3 postępowania w sprawie 

samowoli budowlanych, 3 są w toku oraz 3 samowole zakończono w toku postępowania 

uproszczonego.

Nie było dyskusji w tym temacie.

Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole została przyjęta przez 

Komisję przez aklamację.

Ad 3. Ocena wykonania bieżących zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa przedstawił informację w 

zakresie wykonywania zadań bieżących na terenie Powiatu Kolskiego - załgcznik nr 2 do 

protokołu.

Ad 4. Informacja o stanie realizacji inwestycji powiatowych i remontowych realizowanych 

przez jednostki organizacyjne powiatu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kujawa przedstawił na piśmie sprawozdanie z 

realizacji inwestycji i remontów -załgcznik nr 3 do protokołu.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski

Nie było wolnych głosów i wniosków.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13.30.

Protokółowała:

Malwina Morzycka


