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Protokół nr 0022.71.2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

1000.

Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):
l. 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 nr 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 nr 0022.70.2016
z dnia 20 kwietnia 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Skarbnik przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2015 r. Opinia RIO jest
pozytywna. Zarząd przyjął do wiadomości.
Następnie

Skarbnik

przedstawił

bilans

z wykonania

budżetu

jednostki

samorządu

terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Przedstawia się on następująco:
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Stan na początek roku

Stan na koniec roku

5.926.561,52 zł

7.166.397,82 zł

331.023,98 zł

362.633,81 zł

Suma aktywów

6.286.029,76 zł

7.548.936,38 zł

Pasywa:
l. Zobowiązania

6.l70.694,91 zł

5.l36.643,43 zł

Suma pasywów

6.286.029,76 zł

7.548.936,38 zł

Aktywa:
l. Środki pieniężne
2. Należności i
rozliczenia

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole powrócił do tematu budowy drogi powiatowej
nr 3206 Luczywno - Drzewce odnosząc się do propozycji PAK KWB Konin. Przedstawił
cztery warianty przebudowy w/w drogi jakie może przyjąć Powiat. Zarząd nie zgadza się
z kosztorysem Kopalni. Zgodnie z kosztorysem przedstawionym

przez Dyrektora Kujawę

koszt budowy drogi wyniesie ok. 4.400.000,00 zł + koszt wykupu gruntów (ok. 1.500.000,00
zł). Proponowana
konieczność

przez Kopalnię zmiana parametrów

całkowitej

zmiany dokumentacji

geometrycznych

technicznej

drogi spowoduje

wraz z mapami

i projektami

podziałów geodezyjnych, będzie to skutowało przedłużeniem w czasie realizacji zadania oraz
zwiększy jego koszt. Dyrektor Kujawa zaproponował aby zmiany paramentrów drogi objęły
jedynie kategorię ruchu (z KR3 na KR1). Jednocześnie Dyrektor podkreślił, że proponowane
przez Kopalnię zmiany naruszają zapisy Ugody z dnia 24 maja 2011 r., a wypracowanie
kompromisu w tej sprawie nie daje Powiatowi gwarancji wybudowania przedmiotowej drogi.
Jeden z członków Zarządu podkreślił,
Kopalnię środków finansowych

że Powiat musi dążyć do zabezpieczenia

przez

na budowę w/w drogi. Zarząd podjął decyzję aby przed

podjęciem dalszych kroków zasięgnąć opinii prawnej zewnętrznej kancelarii.
Ad 5.
p.O. Dyrektor SPZOZ w Kole p. Chmielecki, poinformował o:

rozpoczęciu prac porządkowych przed szpitalem;
planowanym spotkaniu dot. modernizacji oddziału chirurgii;
konieczności

zmiany przez Powiat przeznaczenia

kostki brukowej,

która została

zakupiona na wykonanie drogi pożarowej. Obecnie zostanie ona wykorzystana

do

wykonania nawierzchni przed wejściem głównym do szpitala;
przedstawieniu

przez

jedną

z firm

ubezpieczeniowych

korzystniejszej

oferty

ubezpieczenia szpitala;
podjęciu kroków zmierzających do utworzenia poradni laryngologicznej przy SPZOZ;
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koszcie utworzenia parkingu przy SPZOZ w Kole oraz zakupu systemu do poboru
opłat za wjazd i parkowanie na terenie szpitala. Jeżeli SPZOZ miałby samodzielnie
zająć się tym zadaniem koszt wyniósłby ok. 340.000,00 zł.
Następnie główna księgowa p. Marciniak poinformowała o:
wysokości straty SPZOZ - 115.663,02 zł (za okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.).
Zarząd przyjął do wiadomości.
konieczności

wypłaty

kolejnego

odszkodowania.

SPZOZ

będzie

regulował

to

zobowiązanie w ratach w ramach środków własnych szpitala.

Starosta poinformował
02.05 - 05.05.2016

o wizycie delegacji Rejonu Straseni Republiki Mołdawii w dniach
r. Przedstawił

zaproponowany

przez Wydział Promocji,

Rozwoju

i Zarządzania Kryzysowego program pobytu. Koszt wizyty delegacji wyniesie ok. 3.000,00 zł
(noclegi i wyżywienie).

Zarząd zaakceptował

program i wyraził zgodę na sfinansowanie

kosztów pobytu delegacji.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowałr

Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki
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