
Protokół nr 0022.17.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 22 kwietnia 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 1000
. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. JózefRybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Naczelnik Wydziału Finansów

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

jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad.!

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad. 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.16.2015

z dnia 16 kwietnia 2015 L, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił pismo Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nomos, która

reprezentuje Powiat Kolski. Kancelaria przesłała uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu

Administracyjnego w sprawie skargi Powiatu Kolskiego na decyzję Zarządu Województwa



Wielkopolskiego w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania

z budżetu Unii Europejskiej (dot. przebudowy drogi powiatowej m 3401P Kłodawa -

Przedecz - Rybno). NSA uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazał

sprawę do ponownego rozpatrzenia. W związku z powyższym Powiat Kolski zobowiązany

jest do zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w kwocie 6.721,00 zł. Zarząd przyjął do

wiadomości.

Ponadto Skarbnik poinformował, że Bank Gospodarstwa Krajowego przesłał zmieniony

harmonogram spłaty kredytu zaciągniętego przez SPZOZ w Kole poręczonego przez Powiat.

Wg stanu na koniec marca 2015 r. do spłaty pozostało 5.758.962,00 zł, kwota poręczenia

7.486.650,60 zł. W związku ze zmniejszeniem poręczenia należy wprowadzić stosowne

zmiany do wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

Ad 4.

Obecna na posiedzeniu dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole poruszyła następujące tematy:

- wyjaśniła okoliczności i przyczyny zbycia Aparatu RTG SIRESKOP marki Siemens. Zbycie

aparatu RTG wymagało zgody Rady Powiatu Kolskiego w formie uchwały, zgody takiej nie

było. Aparat został zutylizowany ze względu na brak możliwości naprawy i konieczność

udostępnienia miejsca na nowy cyfrowy aparat RTG. Po podjęciu przez dyrekcję szpitala

decyzji o zleceniu wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki RTG

wystąpiła konieczność szybkiego demontażu aparatu i jego utylizacji ze względu na potrzebę

udostępnienia miejsca na nowy aparat cyfrowy. Rada Społeczna SPZOZ w kwietniu 2014 r.

pozytywnie zaopiniowała zbycie w/w aparatu w formie utylizacji. Zarząd przyjął wyjaśnienia.

- poinformowała o coraz gorszym stanie informatyzacji w szpitalu. Środki finansowe na

informatyzację, o które wcześniej wnioskowała p. dyrektor mogą okazać się

niewystarczające. Dofinansowanie ze środków z regionalnego programu operacyjnego

również nie będzie możliwe, ponieważ nie uwzględnia on szpitali powiatowych. Pani

dyrektor zasugerowała zorganizowanie podczas posiedzenia Zarządu spotkania

z przedstawicielem firmy doradczej, który będzie mógł dokładnie przedstawić potrzeby

SPZOZ w Kole w zakresie informatyzacji.

- dyrektor Graczyk - Malińska poprosiła o rozpoczęcie w 2015 r. modernizacji oddziału

chirurgii (samego oddziału bez sali operacyjnej). Poruszono również kwestię budowy drogi

pożarowej.



- w kwestii lądowiska p. dyrektor poinformowała, że nie spełnia ono niezbędnych wymogów.

Zarząd zdecydował o wykorzystaniu lądowiska na cele związane z zarządzaniem

kryzysowym.

- p. Graczyk - Malińska poinformowała również o kontrolach trwających w SPZOZ w Kole.

Ponadto Starosta przekazał informację o złożonych ofertach dot. przeprowadzenia audytu

w szpitalu. Po zapoznaniu się z ofertami Zarząd dokona wyboru firmy. Pani dyrektor

przekazała swoje uwagi co do jednej z firm.

1. Wieńczysław Oblizajek

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała o pozytywnej opmu

Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w sprawie utworzenia w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie nowego kierunku kształcenia - technik logistyk oraz

w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu nowego kierunku

- technik technologii żywności. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 6.

Na Zarządzie nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Anna Bocian

....... ~ 9.-.... ~Q.~ ....

Podpisy Członków Zarządu:

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. JózefRybicki
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