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BRZ.0012.4. 9 .2020
Protokół Nr 21/2020
ze zdalnego posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych
z dnia 24 listopada 2020r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 10.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk.

Obrady prowadził

zastępca

przewodniczącego

Kozajda. Każdy z członków Komisji potwierdził,
posiedzeniu,

tj. dysponuje odpowiednim

Komisji

Spraw Społecznych

Mariusz

iż spełnia techniczne możliwości udziału w

sprzętem teleinformatycznym

oraz posiada łączność

sieciową.
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Agnieszka Rusin _ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
- Iwona Wiśniewska- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

- Lilla Urbaniak - Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia

Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie

zmiany uchwały Nr XXX!230/2020

Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 24 września 2020 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 2020r
2. Analiza projektu uchwały w sprawie
sprawozdania finansowego

wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia

badania

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za

rok 2020 i 2021.
3. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kole
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad l. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXl230/2020 Rady Powiatu
Kolskiego

z dnia 24 września

finansowych
przypadających

Państwowego

2020 roku w sprawie
Funduszu

na realizację określonych

Rehabilitacji

ustalenia wysokości
Osób

środków

Niepełnosprawnych

zadań z zakresu rehabilitacji

zawodowej i

społecznej osób niepełnosprawnych
Projekt przedstawiła

w Powiecie Kolskim w 2020r.

dyrektor PCPR w Kole Agnieszka Rusin. Zmiana dotyczy przesunięć

między zadaniami w ramach budżetu, który posiada PCPR. Z uwagi na panująca pandemię
pozostały niewykorzystane
niepełnosprawnych

sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób

w kwocie 9 647,00 zł oraz w punkcie dofinansowanie

turnusach rehabilitacyjnych
dofinansowanie

środki z dofinansowania

do uczestnictwa w

w wysokości 53 404,00 zł. Proponuje się przeznaczyć te środki na

do przedmiotów ortopedycznych

w kwocie 32 659,01 zł, dofinansowanie w

sprzęt rehabilitacyjny w kwocie 10391,99 zł oraz likwidacji barier architektonicznych w kwocie
20000 zł.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Spraw Społecznych w wyniku
głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie
badania

sprawozdania

wyboru firmy audytorskiej
Samodzielnego

finansowego

do przeprowadzenia

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej w Kole za rok 2020 i 2021.
Projekt omówiła naczelnik Lina Urbaniak. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania
sprawozdania finansowego dokonuje Rada Powiatu, jako organ zatwierdzający sprawozdanie
finansowe

jednostki.

Jedyną

uprawnioną

firmą,

która

odpowiedziała

na

zapytanie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na przeprowadzenie

badania

sprawozdania

0.0

ul.

doświadczenie

w

finansowego

za rok 2020 i 2021 jest firma " KPW Audytor" Sp. z

Tymienieckiego

25C/410,

90-350

Łódź.

Firma

ta

ma

znaczne

przeprowadzaniu

badań sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Spraw Społecznych w wyniku
głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Ad 3. Informacja

na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole.
Pani Iwona

Wiśniewska poinformowała

o bieżącej sytuacji związanej z realizacją zadania pn.:

"Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem", pracę są wykonywane
zgodnie z harmonogramem.

Dr Mroziński przedstawił

bieżącą sytuacje związaną z pandemią koronawirusa w tym o sytuacji

kadrowej na oddziale wewnętrznym

oraz ograniczeniu

liczby dyżurów personelu na oddziale

dziecięcym z uwagi na małą liczbę pacjentów przebywających

na oddziale. Szpital dodatkowo

przyjmuje pacjentów z Turku, ponieważ tam szpital został przekształcony w Covidowy. Personel
posiada wystarczająca ilość środków odzieży ochronnej, co znacznie spowodowało wzrost kosztów
dla szpitala.
Zastępca przewodniczącego

Komisji Spraw Społecznych Mariusz Kozajda wyraził podziw dla

personelu medycznego, który pozostał w szpitalu i nadal dba o zdrowie pacjentów. Jest to bardzo
odpowiedzialna postawa ze strony lekarzy i pielęgniarek.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.
Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się zdalnie w dniu 30
listopada br. Tematem posiedzenie będzie analiza projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2021r.
oraz analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11.30
Protokółowała
Malwina Morzycka

