
Protokół nr 0022.51.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 17 grudnia 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik m 1 do protokołu):

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że

jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik m 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad. 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu m 0022.50.2015

z dnia 08 grudnia 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił zmianę w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Kole - przesunięcie między § § środków finansowych. Zmiana ta zostanie

przedstawiona na dodatkowej sesji Rady Powiatu w miesiącu grudniu. Zarząd wyraził zgodę.



Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole poinformowała o:

- przekazaniu dodatkowych środków finansowych w łącznej kwocie ok. 80.000,00 zł

dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciechowskiego oraz ul. Dąbskiej

w Kole;

- przekazaniu dodatkowych środków finansowych w 2015 r. dla Domów Pomocy

Społecznej przy ul. Poniatowskiego i ul. Blizna w Kole;

- etapie prac związanych z utworzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kłodawie;

- bieżących sprawach PCPR w Kole oraz podziękowała członkom Zarządu za

współpracę w 2015 r.

Ponadto p. Polewska wyraziła zgodę na udostępnienie od stycznia 2016 r. biura mieszczącego

się w budynku PCPR w Kole, w którym będzie udzielana bezpłatna pomoc prawna

mieszkańcom powiatu.

Ad 5.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole: p. Chmielecki oraz p. Marciniak poruszyli następujące tematy:

- dot. podpisanego kontraktu z NFZ na 2016 r. Dyrektor Chmielecki poinformował

o wysokości kontraktu dla poszczególnych oddziałów szpitala. Kontrakt w 2016 r. opiewa na

łączną kwotę 21.156.408,00 zł, jest niższy niż w 2015 r.;

- dot. zatrudnienia w SPZOZ w Kole dwóch lekarzy specjalistów;

- Dyrektor Chmielecki zaproponował utworzenie w szpitalu jednodniowego oddziału

laryngologii;

- dot. tokena do dokonywania przelewów bankowych. Pani Graczyk - Malińska i

nie zwróciły swoich tokenów, zgodnie z informacją przekazaną przez
------

Główną księgową zostaną one zablokowane z dniem 18 grudnia br. Zarząd polecił

wystosowanie do p. Graczyk - Malińskiej i p. i pism zobowiązujących do

zwrotu tokenów;

- p. Chmielecki poinformował, że z dniem 15 grudnia 2015 r. zawiesił działalność

gospodarczą, jako potwierdzenie przedstawił stosowny dokument. Poprosił również

o wyrażenie zgody na podpisanie umowy zlecenia z przychodnią ALEX MED. Zarząd

wyraził zgodę.

- p. Chmielecki przekazał informację o wysłaniu Statutu SPZOZ (po zmianach) do KRS;
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- dot. sprawy sądowej wmesionej przez t w sprawie odszkodowania za

wypowiedzenie umowy o pracę na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. Dyrektor

Chmielecki nie wyraża zgody na wypłatę odszkodowania.

_ p. Marciniak poinformowała o problemach z programem informatycznym, z którego

korzysta księgowość szpitala oraz o współpracy poprzedniej dyrekcji z firmą Magellan;

_ Główna księgowa przekazała, że zobowiązania wymagalne SPZOZ nie maleją, w związku

tym SPZOZ proponuje zaciągnięcie kredytu, który zostanie wykorzystany na ich spłatę.

Zarząd powróci do tematu w przyszłym roku. Z zaciągniętych już kredytów przez SPZOZ

pozostało do spłaty ok. 5.600.000,00 zł.;

_Dyrektor Chmielecki poinformował o spotkaniu z Burmistrzem Koła w sprawie możliwości

utworzenia przy SPZOZ izby wytrzeźwień. Burmistrz me wyraził zgody na

współfinansowanie izby.

Na zakończenie Starosta poprosił o przesłanie potwierdzenia z NFZ dot. zamknięcia na dwa

tygodnie Oddziału Wewnętrznego II.

Ad 6.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole poruszył temat dot. proponowanego przez PAK

Kopalnię Węgla Brunatnego Konin S.A. alternatywnego przebiegu drogi powiatowej nr

3206P Drzewce - Łuczywno i skrócenia długości objazdu drogi powiatowej nr 3206P do ok.

1,3m km. Zgodnie z postanowieniami Ugody oraz dotychczasowych uzgodnień w ramach

rekompensat szkód górniczych dot. dróg powiatowych PAK KWB Konin S.A. miał

sfinansować budowę odcinka ok. 4,0 km drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce

oraz nieodpłatnie przekazać na rzecz Powiatu Kolskiego odcinek ok. 820 m drogi

wewnętrznej PAK KWB Konin S.A. pod drogę 3214P. Zarząd Powiatu Kolskiego nie widzi

możliwości alternatywnego przebiegu drogi oraz odstąpienia od zapisów w/w Ugody.

Naruszenie gruntu drogi powiatowej nr 3206P pod odkrywkę "Drzewce" bez realizacji

postanowień Ugody będzie stanowiło akt samowolnego zajęcia pasa drogowego

z konsekwencjami wynikającymi z obowiązującego prawa.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat:

- prośby Wójta Gminy Chodów (KDBP.7226.16.2015), dot. podjęcia działań mających

na celu opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej dla inwestycji

przebudowy drogi powiatowej nr 2105P.

szacowanych kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 3403P Powiercie -

Grzegorzew - Umień - Drzewce.
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Ad 7.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, OK.2120.7.2015, dot. weryfikacji dodatków

motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów szkół i placówek. Zarząd pozostawił wysokość

dodatków na dotychczas obowiązującym poziomie, będą one obowiązywać od 1 stycznia

2016 r.

- Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, OK.4320.3.5.2015, opinia dot. pisma Zespołu Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu (ZSRCKU 1130/2015) w sprawie

utworzenia nowych kierunków kształcenia w zawodzie: monter zabudowy i robót

wykończeniowych oraz kierowca - mechanik. Po uzyskaniu przez Dyrektora szkoły opinii

powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia Wydział OK pozytywnie opiniuje wniosek

ZSRCKU. Zarząd podtrzymał stanowisko Wydziału warunkując dodatkowo uruchomienie

w/w kierunków kształcenia pozyskaniem uczniów w czasie naboru (liczebność klasy nie

może przekroczyć 25 uczniów).

- Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, OK.4320.3.6.2015, opinia dot. pisma Zespołu Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu (ZSRCKU 1131/2015) w sprawie

utworzenia nowych kierunków kształcenia w zawodzie: technik spedytor oraz technik

logistyk. Po uzyskaniu przez Dyrektora szkoły opinii powiatowej i wojewódzkiej rady

zatrudnienia Wydział OK pozytywnie opiniuje wniosek ZSRCKU. Zarząd podtrzymał

stanowisko Wydziału warunkując dodatkowo uruchomienie w/w kierunków kształcenia

pozyskaniem uczniów w czasie naboru (liczebność klasy nie może przekroczyć 25 uczniów).

- uchwałą Rady Miejskiej w Kole w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz

ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Koła (dot. odcinka drogi powiatowej nr

3489P - ul. Żeromskiego). Zarząd zapoznał się.

Ponadto Zarząd zapoznał się z:

• projektem uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr

XIII/95/20 15 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie

wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu

Wielkopolskiemu. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

• projektem uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie opinii w przedmiocie

pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg

publicznych na terenie gminy Osiek Mały.

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O
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- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.51.70.2015

Zarząd Powiatu podjął decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole:

- GN.P.6844.6.2015, dot. nieruchomości zajętej pod drogę powiatową w Górkach, gm.

Kłodawa;

GN.P.6844.7.2014.2015, dot. nieruchomości zajętej pod drogę powiatową

w Kościelcu.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
~ \~~ ~,
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

S. JózefRybicki
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