
BRZ.0012.4.12.2015

Protokół Nr 12/2015

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej,

Komisji Spraw Społecznych, Komisji Prawa i Porządku Publicznego,

Komisji Rewizyjnej, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

odbytego dnia 25 listopada 2015r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 13.30 przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku

Publicznego Genowefa Szurgot. Powitała wszystkich obecnych, stwierdziła, ze każda

Komisja posiada quorum, w posiedzeniu uczestniczyli także:

- Dorota Szkudlarek- inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

- Lilla Urbaniak- główny specjalista ds. pracowniczych

- Iwona Wiśniewska- z-ca dyrektora SP ZOZ w Kole

- Zygmunt Sołtysiak- skarbnik powiatu

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza materiałów na XII sesję Rady Powiatu Kolskiego.

2. Analiza projektu budżetu powiatu na 20161'.

3. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2016-2021

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1. Analiza materiałów na XII sesję Rady Powiatu Kolskiego.

- Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu wspólpracy Powiatu

Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie na rok 2016".

Inspektor Dorota Szkudlarek poinformowała, że w kompetencji Rady Powiatu jest uchwalenie

rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Taka

współpraca może odbywać się w szczególności w formie zlecenia podmiotom realizacji zadań

publicznych na określonych w przedmiotowej ustawie. Zlecanie może mieć formę wspierania

realizacji zadania lub powierzenia zadania i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego

konkursu ofert.

Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt

uchwały.



- Analiza projektu uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt omówił Pani Lilla Urbaniak. Zgodnie z postanowieniami o działalności leczniczej

zbycie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Powiatu. Sprzęt z

przeznaczeniem do sprzedaży na surowce wtórne nie będzie wykorzystywany do realizacji

zadań SP ZOZ w Kole, ponieważ nie nadaje się do dalszego użytku ze względu na zły stan

techniczny, a naprawa byłaby niemożliwa lub nieopłacalna. Natomiast sprzęt z

przeznaczeniem na sprzedaż nie będzie wykorzystywany do realizacji zadań SP ZOZ w Kole,

ponieważ Zakład dysponuje pełnosprawnym, nowszym sprzętem o tym samym

przeznaczeniu, a w niektórych przypadkach sprzęt nie znajduje zastosowania z uwagi na

outsourcing (sprzęt po Pracowni RTG i Laboratorium).

Pani Iwona Wiśniewska

Z wykazu przedstawionego w uchwale największą wartość księgową brutto stanowi ścianka

RTG, ale wykonuje ona zdjęcia starego typu, obecnie wykonuje się zdjęcia i wyniki są

nagrywane na płyty. Poza tym w SP ZOZ zastosowano outsourcing na Pracownie RTG i

firma wstawiła swój sprzęt. Po zasięgnięciu opinii, taki sprzęt starej generacji można jedynie

sprzedać serwis antom, którzy mogliby odzyskać jakieś części z tych urządzeń.

Radny Jan Stępiński

Co jest bardziej korzystne dla szpitala utylizacja czy sprzedaż?

Pani Iwona Wiśniewska

Sprzęt przede wszystkim zostanie przekazany do utylizacji. Dobrze byłoby sprzedać chociaż

rentgenowski sprzęt, ale nie wiadomo czy ktoś wyrazi wolę zakupu takiego urządzenia.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Kwota 633316 zł jest wysoka, skąd ta cena?

Pani Iwona Wiśniewska

W tabelce wskazana jest wartość zakupu sprzętu.

Radny Jan Stępiński

Korzysta z obecności przedstawiciela SP ZOZ w Kole zadaje pytanie odnośnie

uruchomienia płatnego parkingu na terenie szpital?

Pani Iwona Wiśniewska

Strefa płatnego parkingu na terenie szpitala już funkcjonuje. W umowie zawarto zapis, że

firma uporządkuje teren w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy, czyli ma czas do końca



marca 2017r. Dla pracowników szpitala oraz firm współpracujących ze szpitalem jest

możliwość wykupienia abonamentu za 10 zł.

Radny Jan Stępiński

Na jakim etapie jest budowa drogi przeciwpożarowej w szpitalu?

Pani Iwona Wiśniewska

Droga będzie budowana na II etapy, kostka brukowa jest już zakupiona na I etap, w tym roku

rozpocznie się budowa drogi.

Radny Jan Stępiński

Kiedy SkOl1cZYsię audyt w szpitalu?

Pani Lilla Urbaniak

Wczoraj otrzymali od szpitala ostateczne dokumenty firma do 10.12.2015r. powinna

opracować audyt.

Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt

uchwały.

- Analiza uchwaly w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy

finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Projekt omówiła Pani Lilla Urbaniak. Jest to uchwała intencyjna, w której wyraża SIę

stanowisko o potrzebie udzielenia w roku budżetowym 2016 i 2017 pomocy finansowej

Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z

przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej

Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie

Wielkopolskim. Koszt całego przedsięwzięcia to około 6 mln zł. Województwo

Wielkopolskie przekaże 3 mln zł, a pozostała kwotę wyłożą powiatu i gminy woj. wlkp.

Radny Czesław Marek

Jest to zadanie rządowe, ale Województwo Wielkopolskie pewme będzie ubiegać SIę o

pozyskanie środków unijnych i stąd zwracają się o pomoc do jst.

Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt

uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu budżetu powiatu na 2016r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak omówił projekt budżetu powiatu na 2016r.

Dochody budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 75 301 580,00 zl z czego:

dochody bieżące w wysokości - 69 993 580,00 zł

dochody majątkowe w wysokości - 5 308 000,00 zl

Na dochody budżetu składają się:



1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z

zakresu adm. rządowej- 8 805 737,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez

powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (kwalifikacja wojskowa) -

2000 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

powiatu -1217415,00 zł (DPS ul. Poniatowskiego - 752350,00 zł, DPS ul. Blizna-

465 065,00 zł)

Wydatki budżetu powiatu kształtują się na poziomie 74 285 516,08 zł z czego:

Wydatki bieżące -65 789 800,08 zł

Wydatki majątkowe - 8495 716,00 zł

Nadwyżkę budżetu powiatu, w wysokości 1 016063,92 zł przeznacza się na spłatę kredytów

zaciągniętych na rynku krajowym (w tym kredyt dla SP ZOZ w Kole)

Ustalone zostały rezerwy ogólna na kwotę 665 470,11 zł oraz celowe na realizację zadań

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 150 000 i inwestycje i zakupy inwestycyjne

drogowe - 1 500 000 zł)

Skarbnik poinformował, że od przyszłego roku będzie realizowane nowe zadanie zlecone

administracji rządowe, polegające na udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej, na którą

Wojewoda Wielkopolski przeznaczył kwotę 247000 zł. Na obsługę przekazano kwotę 7416

zł, a dla osób świadczących te usługi 119 892 zł.

Zmniejszona została dotacja od Wojewody Wielkopolskiego dla DPS na ul. Poniatowskiego

w Kole, ponieważ zmniejsza się liczba mieszkańców na tzw. "starych zasadach", a które

Wojewoda współfinansował. Na dzie1130.09.br. wolnych było 7 miejsc.

Radny Ryszard Kasiorek

Czy wakat miejsc w DPS wynika z braku chętnych czy wysokich kosztów umieszczenia

pensjonariusza w Domu?

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Może mieć wpływ wysoki koszt umieszczenia pensjonanusza, bowiem na DPS na ul.

Poniatowskiego wynosi on około 3 100 zł.

Radny Zdzisław Dornański

Zgadza się z Panem skarbnikiem, ludzie starsi z Kłodawy wybierają ośrodki opieki w

Łęczycy, ponieważ tam odpłatność wynosi do 2500 zł.

Radny Jan Stępiński

Skąd taka wysoka kwota odpłatności w DPS?



Radny Czesław Marek

Charakter DPS. na ul. Poniatowskiego jest taki, że wymagana jest opieka 0,6 pielęgniarki na

jednego mieszkańca, bowiem jest to Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych. Stawka

była podnoszona przez inflację, ale ostatnio Zarząd dowiedział się, że koszty za jednodniowe

wyżywienie to około 9 zł, więc co z resztą kwoty? Dom przez dłuższy czas posiadał wiele

miejsc wolnych, w związku z tym Wojewoda wyraził zgodę na zmniejszenie liczby łóżek.

W DPS na ul. Blizna koszty są nieco mniejsze, ponieważ tam przypada 0,4 pielęgniarki na 1

mieszkańca.

Wice starosta Marek Banaszewski

Początkowo było 125 miej sc dla mieszkańców, ale po zmianie jest ich 113.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Komisja Budżetu i Finansów w poprzedniej kadencji miała wyjazdowe posiedzenie do DPS

na ul. Poniatowskiego w Kole. Wówczas pani dyrektor poinformowała, że prosiła wójtów o

umieszczanie swoich mieszkańców gmin w DPS, ale gmina nie chce płacić za pensjonariusza

takich wysokich środków.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Dużą oszczędność w funkcjonowaniu placówki dało zamiana ogrzewania z olejowego na

gazowe. Do końca roku DPS musi przedłożyć kalkulacje kosztów utrzymania. Ubywa

pensjonariuszy finansowanych przez Wojewodę, ale jednocześnie dla obecnych takich

mieszkańców dotacja też podlega waloryzacji, stąd dofinansowanie wynosić będzie 2 600 zł

na osobę. Kierownictwo placówki musi podjąć jakieś działania w zakresie redukcji kosztów

utrzymania.

Radny Jan Stępiński

Uważa, że dyrekcja placówki DPS powmna zrobić analizę finansową przedstawić Jej

wyniki Zarządowi Powiatu.

Skarbnik powiedział, że w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- przebudowę drogi powiatowej na ul. Opałki i ul. Składowej w Kole - 2 502 716 zł. Powiat

kolski złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie ww. zadania w

ramach PRGiPID na lata a2016-2019. Środki będą podzielone w następujących sposób:

dotacja z budżetu państwa - 2 482 715 zł; dotacja z gminy Miejskiej Koło - 1 300 000 zł;

środki własne powiatu - 1 202 716 zł

- kontynuacja budowy odcinka drogi powiatowej Łuczywno- Drzewce - 4000000 zł

- udzielenie pomocy finansowej w kwocie 150 000 zł gm. Babiak na realizację zadania

drogowego;



Radny Zdzisław Domański

Komisja Gospodarcza na I części posiedzenia dyskutowała na temat remontów dróg iprosi o

poparcie stanowiska Komisji, które stanowi, że w projekcie budżetu powiatu na 2016r.

powinna być umieszczona kwoty 2000000 zł na remonty dróg plus l 300000 zł na remont

dróg w m. Koło. Drogi powiatowe są w złym stanie, trzeba je remontować.

Radny Czesław Marek

Przypomina, że w projekcie budżetu jest zapis, że na remonty dróg powiatowych przeznacza

się kwotę l 500 000 zł, na pomoc finansową dla gm. Babiak 150 000 zł oraz na remont

ul. Opałki i ul. Składowej w Kole 1 200 000 zł. Jest to już duża kwota na remonty dróg.

Wicestarosta Marek Banaszewski

Wnioskowana przez Komisję Gospodarczą kwota 2000000 zł zostałaby podzielona na 9

gmin, ponieważ miasto Koło i gmina Babiak otrzymają pomoc finansową.

Radny Czesław Marek

Problem będzie z realizacją inwestycji budowy odcinka drogi powiatowej Łuczywno-

Drzewce. Powiat miał zapewnienia od Kopalni KWB Konin, że otrzyma środki na

odbudowanie zniszczonej drogi. Jednak ze względu na zły stan finansowy Kopalnia chce się

wycofać z tego i nie przekaże nam środków.

Komisje w wyniku głosowania poparły stanowisko Komisji Gospodarczej (załącznik nr 3)

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Przypomina, że zgodnie z zapisami uchwały nr LVIII/265/20 lO Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 26 sierpnia 20 l Or. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Komisje,

które proponują podwyższenie wydatku lub nowy wydatek muszą wskazać źródło

sfinansowania.

Kolejnym poruszonym tematem był dział promocji i przeznaczenie kwoty 40 000 zł na współ

organizację "Święta Mleka".

Radny Zdzisław Domański

Uważa, że nie powinniśmy przeznaczać kwoty 40 000 zł dla OSM w Kole, ponieważ nie

widać tu promocji Starostwa Powiatowego w Kole tylko promocje mleczarni.

Radny Jan Stępiński

Dziwi go fakt, że firma mająca wielomilionowe zyski zwraca SIę do powiatu z prośbą o

dofinansowanie.

Radny Czesław Marek

Kiedyś organizowane było Święto Miasta i Powiatu, ale wówczas miasto bardziej SIę

promowało niż powiat. Zarząd Powiatu wówczas postanowił, że dołączy się do imprezy OSM



i jednocześnie zorganizujemy wspólnie Święto Powiatu. Uważa, że należy podtrzymać tę

współpracę, tym bardziej, że organizowany jest wtedy koncert znanego zespołu muzycznego,

którego prawdopodobnie powiat nie zaprosiłby nigdy ze względu na duże koszty.

Radna Ewa Ochędalska

Jest zdania, że te środki można przeznaczyć na kulturę i sport. Uważa, że zapraszame

zespołów, które liczą sobie za koncert 70000 zł nie jest dobrym rozwiązaniem. Rynek

muzyczny jest tak bogaty, że można zaprosić gwiazdę estradową za mniejsze pieniądze.

Środki te powinny być rozdysponowane na zespoły muzyczne, taneczne oraz na sport.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Organizujemy dożynki powiatowe, można uznać to jako Święto Powiatu. Popiera pomysł

przeznaczenia większej ilości środków na zespoły ludowe.

Wice starosta Marek Banaszewski

Można środki w wysokości 40000 zł przeznaczyć na dofinansowanie dla organizacji

pozarządowych.

Radny Sebastian Szczesiak

Uważa, że nadal powinniśmy organizować Święto Powiatu z OSM w Kole. Jest to impreza

lokalna otwarta, każdy z mieszkańców może przyjść i miło spędzić czas. Firmy, które

organizują imprezy np. Sanitec mają charakter zamknięty.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Jest propozycja, aby teraz wspólna impreza powiatu i OSM w Kole odbyła się pod nazwą

"Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego"

Przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego Genowefa Szurgot poddała pod

głosowanie wniosek czy środki w wysokości 40000 zł przeznaczyć na organizację imprezy

pn. " Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego"?

Komisje w wyniku głosowania ( za- 14, przeciw- O, wstrzymało się od głosu - 1) wyraziły

zgodę na przeznaczenie środków w wysokości 40 000 zł na organizację ww. imprezy.

Radny Albin Rudniak

Poruszył temat usuwania azbestu przez mieszkańców powiatu kolskiego.

Wicestarosta Marek Banaszewski

Tennin na usunięcie pokryć dachowych z azbestu został wyznaczony do 2032r. Na terenie

powiatu działał Związek Międzygminny, który mógł się ubiegać o dofinansowanie, ale gminy

rozwiązały go. Jest jeszcze możliwość utworzenia związku celowego. Dodał, że powiat nie

może finansować osób fizycznych.

Radny Zdzisław Domański



Inne powiaty mogą udzielać pomocy do usuwania azbestu, ale one mają duże wpływy z opłat

za gospodarcze korzystanie środowiska.

Radny Ryszard Kasiorek

Składał wniosek do Zarządu Powiatu z prośbą o ujęcie w projekcie budżetu na 2016r.

środków dla Zespołu Ludowego Babiak, ale nie został on uwzględniony dlaczego?

Wicestarosta Marek Banaszewski

Na najbliższej sesji będziemy podejmować uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla

organizacji pozarządowych. Następnie będzie ogłoszony konkurs. Zespół Ludowy w Babiaku

może wziąć w nim udział i jeżeli wygra, otrzyma środki.

Radny Jan Stępiński

Popiera pomysł przeprowadzenia audytu w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

kolskiego.

Wicestarosta Marek Banaszewski

Audyt przeprowadzany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, Specjalnym

Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kole, Zespole Szkół Technicznych w Kole, Bursie

Szkolnej w Kole. Audyt zostanie zakończony raportem, który każdy radny otrzyma do

wiadomości.

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu powiatu na 20161'. Opinia stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 2 Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2021.

Komisje nie wnosiły uwag do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego

na lata 2016-2021 i pozytywnie go zaopiniowały.

Ad 3. Wolne glosy i wnioski

Propozycje planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 20161'. został opracowany przez

przewodniczącą Komisji Janinę Roszkiewicz. Komisja nie wnosiła uwag do planu pracy i

pozytywnie go zaopiniowała. Załącznik nr 5 do protokołu.

Na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji o godz. 16.00

Protokółowała

Malwina Morzycka
f(). \1) O ~ cL.R_



2. Prawa iPorządku Pub. Genowefa Szurgot............ . .

Przewodniczący Komisji:

l. Spraw Społecznych Janina Roszkiewicz .

3. Gospodarczej Rafał Ławniczak .

4. Ochrony Środ. Roln. i Leśnictwa Albin Rudniak ~ .

5. Zastępca przew. Komisji Rewizyjnej Albin Rudniak ~ .
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