
BRZ.0002.21.2016

Protokół Nr XXII 2016

z XXI sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 28 kwietnia 2016r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXI sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 13°°.

2. Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów,

kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli partii politycznych, przedstawicieli

związków zawodowych, media oraz wszystkich obecnych.

3. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne,

w sesji uczestniczy 17 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr 1

do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 20 radnych (o godz. 13°5 przybył radny Grzegorz

Fiałkowski, radna Ewa Ochędalska, radny Marek Banaszewski).

4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

Przewodniczący rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji nie wniesiono uwag do

protokołu, sam zapoznał się z protokołem i go podpisał.

Przewodniczący rady Marek Tomicki zadał pytanie czy są jakieś propozycje do przesłanego

radnym porządku obrad? Nikt nie zgłaszał w związku z tym porządek obrad brzmi

następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole - Ocena zagrożeń i przestępczość

wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu kolskiego.



8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole za 2015r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Przedecz

na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata

2015-2025".

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2016r.

12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla powiatu kolskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi

społecznej osób

Opieki Zdrowotnej w Kole.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016r.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc kwiecień 2016r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych

za okres od 28.03.2016r. do 22.04.2016r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Mieczysław Pusty

Na początku miesiąca odbyło się spotkanie radnych miasta Koła wraz z radnymi Powiatu

Kolskiego i wypracowano następujące wnioski:

1. wyznaczenie wzdłuż ul. Prusa w Kole od strony Banku PKO ciągu pieszego, szczególnie

chodzi o odcinek od ul. Bąkowskiego aż do drogi ul. Sienkiewicza. Uczniowie idący do

Szkoły Podstawowej nr 1 mają problem z bezpiecznym pokonaniem drogi, ponieważ na

pewnym odcinku ulicy znajduje się parking.

2. przełożenie ścieżki rowerowej i ciągu pieszego, zlokalizowanego na chodniku wzdłuż

ul. Jana Pawła II. Chodnik jest od strony drogi a ścieżka rowerowa po wewnętrznej stronie i

większość ludzi porusza się po niewłaściwym odcinku chodnika.



Radny Jan Stępiński

1. Czy firma, która wygrała przetarg na remont ul. Opałki i ul. Składowej w Kole rozpoczęła

już prace remontowe?

2. Chodnik znajdujący się w pobliżu Liceum Ogólnokształcącego w Kole obok Spółdzielni

Mieszkaniowej jest w złym stanie.

Ad 7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole - Ocena zagrożeń

przestępczość wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu kolskiego.

Zastępca Komendanta Policji w Kole podinspektor Artur Foryński przedstawił informację.

W okresie 3 m-cy br. na terenie powiatu kolskiego stwierdzono ogółem 155 przestępstw

(o 9 mniej niż w 20 15r.) Liczba podejrzanych sprawców przestępstw ogółem wyniosła 124 tj.

o 52 mniej niż w roku 2015. Z powyższej statystyki liczba czynów karalnych popełnionych

przez nieletnich wyniosła 6, co stanowi spadek o 2 czyny w stosunku do okresu styczeń-

marzec 2015r. Liczba sprawców czynów karalnych również uległa zmniejszeniu tj. z 8 do 6

nieletnich sprawców czynów karalnych.

Najwięcej przestępstw popełnionych przez nieletnich to przestępstwa narkotykowe oraz

przeciwko zdrowiu i życiu. Dobrą wiadomością jest fakt, że na terenie powiatu nie

odnotowano sytuacji związanych z zażywaniem dopalaczy i ich dystrybucją. Podinspektor

Artur Foryński poinformował, że nawiązał kontakt z policjantem z Wojewódzkiej Komendy

Policji w Krakowie, który zobowiązał się porozmawiać z młodzieżą z naszego terenu na

temat narkomani.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Marek Tomicki

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację Komendanta Powiatowego Policji w Kole -

Ocena zagrożeń i przestępczość wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu kolskiego.

poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole za 2015r.

Sprawozdanie przedstawiła księgowa SP ZOZ w Kole Pani Elżbieta Marciniak.

Podstawowym zadaniem szpitala jest zapewnienie ludności świadczeń w zakresie leczenia

stacjonarnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pomocy doraźnej oraz badań

diagnostycznych. SP ZOZ w Kole wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

- hospitalizacji osób wymagających całodobowych świadczeń zdrowotnych w dziedzinach:

choroby wewnętrzne, chirurgia, pediatria, położnictwo i ginekologia, neonatologia, medycyna

ratunkowa;



- porad specjalistycznych w dziedzinach: chirurgia ogólna, urologia, położnictwo

ginekologia, kardiologia.

W szpitalu są 224 łóżka, w roku 2015 wykorzystanie łóżek było na poziomie 56,8 % .

Rok sprawozdawczy tj. 2015 zamknieto stratą 48 528,51 zł, jest to stosunkowa niska strata w

porównaniu do sytuacji finansowej szpitala, wynika ona głównie z rozwiązania rezerwy

szpitala na wypłatę odszkodowania (296 000 zł). Dzięki negocjacjom p.o. dyrektora Cezarego

Chmieleckiego udało się wypracować kontrakty lekarskie, powstały nawet nadwykonania

kontraktu z NFZ. Dr Chmielecki wynegocjował z NFZ wypłatę środków za nadwykonania za

2013 i 20l4r.

Pani Elżbieta Marciniak poinformowała, że nastąpił spadek kosztów na usługi obce czy

zużycie materiałów i energii o kwotę 138 841,90 zł, było to wynikiem wdrożenia

oszczędności, ale też zastosowaniem z lat ubiegłych outsourcingu (sprzątanie, żywienie,

laboratorium, RTG), podpisano kontrakty z lekarzami i pielęgniarkami, w związku z czym

zmniejszyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W roku 2016 wygenerowano stratę w wysokości 115 000 zł, jest to zdaniem Pani Marciniak

optymistyczna strata, ponieważ za miesiąc luty wygenerowano około 90 000 zł. W tym

momencie są na etapie wypracowania z lekarzami wykonania kontraktów zadaniowych.

Sytuacja szpitala nie jest łatwa, ale obrali dobry kierunek, aby wyjść z tej niełatwej sytuacji.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Grzegorz Fiałkowski

Jakie są powody tak niskiego wykorzystania łóżek w 2015r.

Pani Elżbieta Marciniak

Woli nie wypowiadać się na temat "części białej", czyli leczniczej, ponieważ me ma

wykształcenia medycznego, woli odpowiadać na pytania dotyczące dziedziny księgowości.

Radny Jan Stępiński

Ile wynoszą na dzień dzisiejszy zobowiązania wymagalne? Czy dyrekcja szpitala korzysta z

podpowiedzi zawartych w audycie?

Pani Elżbieta Marciniak

Korzystają z podpowiedzi zawartych w audycie, np. szpital obecnie zakupuje w formie

leasingu operacyjnego 3 karetki pogotowia, zawierane są również kontrakty zadaniowe.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.03.2016r. wyniosły ponad 600000 zł. W listopadzie

2015r. objęła stanowisko księgowej w SP ZOZ w Kole i wówczas wysokość zobowiązań

wymagalnych był na poziomie 2000000 zł jest to znaczna poprawa. W listopadzie 2015r.

były płacone dopiero zobowiązania z czerwca 2015r. Obecnie mają 1,5 miesiąca zaległości.



Niestety ostatnio wpłynął do szpitala prawomocny wyrok na wypłatę kolejnego

odszkodowania w kwocie 500 000 zł. Dyrektor Chmielecki zdecydował, że nie będzie brał

kredytu na ww. odszkodowanie, tylko postara się negocjować ze skarżącym, aby wypłacić

środki w 10 ratach.

Radny Mieczysław Pusty

Wyrok dotyczy sprawy z którego roku?

Pani Elżbieta Marciniak

Sprawa dotyczy 2004r.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Marek Tomicki

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2015r. poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie

Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych

przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Dorota Szkudlarek. Powiat Kolski ma zamiar

udzielenia pomocy finansowej w wysokości 2 000 zł Gminie Przedecz na realizację zadania z

dziedziny upowszechniania dóbr kultury, wykonywanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek

Kultury w Przedczu pod nazwą: "Konkurs fotograficzny połączony z wernisażem: .Piękno

naszej okolicy - magiczne miejsce".

Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa Porządku Publicznego pozytywnie

zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Przedecz na realizację zadań z

dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek

Kultury w Przedczu. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20adnych, za - 20, przeciw - O,

wstrzymało się od głosu - o. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr

XXI1131/20 16 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na

lata 2015-2025".

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Zenon Wasiak. Strategia rozwoju jest dokumentem,

który określa kierunki rozwoju jednostki samorządowej, zawiera w sobie wizje powiatu,



określa obszary, kierunki i pola strategiczne. Jest dokumentem niezbędnym do agitowania po

środki zewnętrzne.

Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025".

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się od

głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXII132/2016 i stanowi

załącznik m 6 do protokołu

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na

realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepelnoprawnych w Powiecie Kolskim w 2016r.

Inspektor Agnieszka Rusin omówiła propozycję planu finansowego na zadania z zakresu

rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRON na 2016r. Razem środki wynoszą

2020497,00 zł z tego na rehabilitację zawodową 75 000,00 zł, na społeczną l 945497,00 zł.

Plan finansowy na realizację zadań został sporządzony na podstawie potrzeb zgłaszanych

przez osoby niepełnosprawne z powiatu kolskiego. Największe zapotrzebowanie jest na

dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze stąd kwota

360757,00 zł. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów

Terapii Zajęciowej według algorytmu PFRON-u na 2016r. są zaplanowane w wysokości

1 039740,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 270000,00 zł na dofinansowanie

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa

zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

Porządku Publicznego pozytywnie

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnoprawnych w Powiecie Kolskim w 2016r.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się od

głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXII133/2016 i stanowi

załącznik m 7 do protokołu



Ad 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla powiatu kolskiego.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poinformował, że informacja nie będzie omawiana,

PCPR co roku składa tego typu sprawozdanie. Jeżeli radni mają jakiekolwiek pytania w tym

zakresie, to jest obecny na sesji pracownik PCPR, który odpowie na pytania. Uwag nikt nie

zgłaszał, w związku z tym Przewodniczący Rady Marek Tomicki poinformował, że Rada

Powiatu przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla powiatu kolskiego przez

aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Pani LilIa Urbaniak. Na poprzedniej sesji była uchwała w

sprawie dokonania zmian w Statucie i uchwała w sprawie nadania tekstu jednolitego.

Podlegała ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ale

otrzymaliśmy odmowę publikacji. Obecnie musi być podjęta uchwała w sprawie nadania

Statutu SP ZO Z w Kole. Treść statutu jest taka sama.

Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa Porządku Publicznego pozytywnie

zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w

Kole. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się

od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXI1134/2016 i stanowi

załącznik nr 9 do protokołu

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016r.

Projekt uchwały omówił skarbnik Zygmunt Sołtysiak, który poinformował, że szczegółowo

omówił proponowane zmiany na Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawił dodatkowe

zmiany, które powstały po terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 10 do

protokołu).

Przystąpiono do dyskusji

Wiceprzewodniczący Marek Kowalewski

Skarbnik w swoim wystąpieniu wspomniał, że Zarząd Powiatu podjął decyzje o budowie

chodnika na ul. 3 Maja w Kole na kwotę 240 000 zł, (środki z Powiatu Kolskiego 120000 zł

oraz dotacja z Miasto Koła w wysokości 120 000 zł) czy to oznacza zakończenie tej

inwestycji?

Starosta Wieńczysław Oblizajek



Za zabezpieczone środki będzie robiony odcinek od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza aż do

targowicy na ul 3 Maja. To będzie początek inwestycji.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016r. W głosowaniu jawnym

uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXII135/20 16 i stanowi załącznik m 11 do protokołu.

Ad 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Wieńczysław Oblizajek udzieli odpowiedzi na interpelację radnego Mieczysława

Pustego

1. Nie da SIę zrobić CIągU pieszego we wskazanym przez radnego miejscu. Kiedyś

prowadzone były rozmowy dotyczące zagospodarowania całego parkingu między budynkiem

A i B Starostwa Powiatowego w Kole, ale brak środków finansowych nie pozwolił na

realizację zadania. Sprawa zostanie jednak skierowana do Komisji zarządzania ruchem i

będzie rozpatrzona, radny wówczas otrzyma odpowiedź.

Radny Mieczysław Pusty

Uważa, że wystarczy postawić słupki wyznaczyć ciąg pieszy. Nie wymaga to dużych

nakładów finansowych.

Starosta Wieńczysław Oblizajek udzieli odpowiedzi na interpelację radnego Jana

Stępińskiego

1. Przetarg wygrała firma SKANSKA S.A. z Warszawy. Remont rozpocznie się 11 maja br.

i zakończy 10 października 2016r. W związku z rozpoczęciem robót drogowych zostanie

wprowadzona tymczasowa organizacja odcinku od ronda Opałki do skrzyżowania z ul.

Towarową w Kole.

2. Sprawa zostanie przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Ad 16.Wolne głosy i wnioski.

Radny Jan Stępiński

Zwraca się z prośbą do przedstawicieli szpitala, aby zorganizować spotkanie z pracownikami

szpitala, na którym poinformuje ich kto jest odpowiedzialny za stworzony parking na terenie

szpitala. Bowiem krążą plotki, że to władze powiatu odpowiedzialne są za stworzony system.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki przypomniał radnym, że termin składania oświadczeń

majątkowych upływa 31.04.2016r.



Ad 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XXI sesji o godz. 1415.

Protokółowała:

Malwina Morzycka

--
" Lewo~.ÓY Powiatu

Marek Tomicki
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