Protokół nr 0022.112.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 07 marca 2017 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

1000•

Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4 . Urszula Kikosicka
5. JózefRybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu
Amelia Woźniak - 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. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad.2
Członkowie

Zarządu

zapoznali

SIę z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

0022.111.2017 z dnia 01 marca 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym
protokół został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Dyrektor Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa powrócił do tematu inwestycji

i remontów drogowych, które będą przeprowadzone

wspólnie z Gminami. Zarząd przyjął
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podział środków oraz ustanowił rezerwę na inwestycje z gminami, które nie podjęły jeszcze
uchwał udzielających Powiatowi Kolskiemu pomocy finansowej w tym zakresie.

Ponadto p. Kujawa nawiązał do tematu wnoszenia do Urzędu Miejskiego w Kole opłat za
wprowadzanie

ścieków

opadowych

i roztopowych

z powierzchni

utwardzonych

ulic

powiatowych do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej w 2017 r. Powiatowy Zarząd Dróg
w Kole nie może na chwilę obecną podpisać umowy z Urzędem Miejskim w powyższej
sprawie ponieważ w planie finansowym PZD nie zostały zabezpieczone
z umowy

(opłata

za wprowadzenie

środki na ten cel

w wysokości

wynikającej

ścieków

i roztopowych

do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej wzrosła w 2017 r. o 100%).

W związku z powyższym PZD zwrócił się do Zarządu o zabezpieczenie

opadowych

na powyższy cel

dodatkowych środków finansowych w kwocie 27.000 zł. Starosta spotka się z Burmistrzem
Maciaszkiem w tej sprawie.
Ad4.
Pani Witkowska z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Rady Powiatu Kolskiego
użytkowanie

w sprawie zasad zbywania,

oraz użyczenie

nieruchomości

przedstawiła projekt uchwały

oddawania

stanowiących

w dzierżawę,

najem,

aktywa trwałe Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
W projekcie zwiększono

do 18 m" powierzchnię

o wynajęciu

lub udostępnieniu

której

decyduje Dyrektor SPZOZ w Kole (wynajęcie lub udostępnienie na cele szkoleniowe, akcje
profilaktyczne). Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Zarząd podjął dwie decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (GN.P.6844.3.2017,
GN.P.6844.4.2017).

Postanowiono

przekazać

Zarządu Dróg w Kole nieruchomości

nieodpłatnie

w trwały zarząd Powiatowego

zajęte pod drogi powiatowe

w m. Kiejsze oraz

Olszówka.
Ad 5.
Dyrektor Poradni Psychologiczno
przeprowadzenia

- Pedagogicznej w Kole p. Nuszkiewicz poruszyła temat

remontu sali konferencyjnej

Poradni, w której obecnie prowadzona jest

indywidualna terapia w zakresie integracji sensorycznej. Pracownicy wraz z rodzicami dzieci,
które biorą udział w terapii

zgłaszają

dyskomfort

korzystania

z w/w pomieszczenia.

Odczuwalny jest w nim nieprzyjemny zapach, podłoga nie została izolowana ani ocieplona,
brak również odpowiedniej

ilości grzejników przez co odczuwalny jest chłód, wyłożenie

ścian tynkiem typu "baranek" stwarza możliwość urazu u dzieci, ponadto na jednej ze ścian
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widoczny jest wilgotny zaciek. Pani dyrektor przedstawiła wstępne kosztorysy dwóch firm,
najniższy
O

opiewa na kwotę

zabezpieczenie

ok. 13.000 zł. Pani Nuszkiewicz

zwróciła

w/w kwoty oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie

się z prośbą

remontu. Zarząd

zapozna się ze sprawą i powróci do tematu.
Ad 6.
W posiedzeniu

uczestniczyli

przedstawiciele

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole.
Powrócono do tematu rozbudowy
p. Chmielecki

poinformował,

i modernizacji

że otrzymał

szpitala. Pełniący obowiązki dyrektora

od firmy SMIF wiadomość

dot. spotkania

z potencjalnym inwestorem zainteresowanym prowadzeniem centrum opieki senioralnej. Pan
Chmielecki jest otwarty na współpracę z zewnętrznym inwestorem w tym zakresie. Przekazał
również,

że SPZOZ naniósł

funkcjonalno - użytkowego
realizacji

zadania

pn.:

swoje uwagi do otrzymanego

od firmy SMIF programu

oraz przedstawił własne wyliczenia dot. szacowanego kosztu

"Rozbudowa,

przebudowa

i modernizacja

oraz

wyposażenie

Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych
świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu". Według przedłożonego

przez szpital pisma

szacowany przez firmę całkowity koszt w/w zadania (obejmujący budowę nowego skrzydła
oraz zakup sprzętu medycznego)

wyniesie 11.028.200,00 zł. Natomiast

szacowany przez

SPZOZ w Kole całkowity koszt w/w zadania (obejmujący budowę nowego skrzydła wraz ze
sprzętem medycznym oraz przebudową oddziału chirurgicznego)

wyniesie 7.111.778,20 zł.

Remont II piętra budynku szpitalnego na potrzeby funkcjonowania oddziałów wewnętrznych
I oraz II SPZOZ szacuje na kwotę 2.718.300,00

zł (środki te szpital planuje pozyskać

z kredytu). Całkowity koszt wszystkich etapów planowanej inwestycji wyniesie 9.830.078,20
zł. Jak zauważył p.o. dyrektor przeprowadzenie powyższej inwestycji własnymi siłami będzie
korzystniejsze pod względem finansowym, dyrekcja SPZOZ w Kole potwierdziła gotowość
do samodzielnego przeprowadzenia
rozwiązania

umowy zawartej

inwestycji. Ponadto p.o. dyrektor potwierdził możliwość

z firmą SMIF, szpital w takim przypadku

będzie chciał

zatrzymać przygotowane już przez firmę dokumenty.
Na zakończenie spotkania Starosta podkreślił konieczność przeprowadzenia
(oddziału wewnętrznego)
zaplanowanego

oraz poprosił p. Chmieleckiego

remontu II piętra

o poinformowanie

o przebiegu

spotkania z firmą SMIF. Dalsze decyzje w kwestii kontynuacji współpracy

z firmą SMIF zapadną w późniejszym terminie.
Ad 7.
Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
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- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie, prośba o udzielenie wsparcia finansowego

w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem
rzeczowych dla drużyn i zawodników

na zakup pucharów, medali, dyplomów i nagród

indywidualnych

biorących udział w Szkolnej Lidze

Strzeleckiej. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu poparł wniosek szkoły. Zarząd wyraził zgodę
na dofinansowanie

w kwocie 2.000 zł, środki pochodzić będą z Wydziału OK. Wydział

poinformuje szkołę.
- Zespół Szkół Technicznych

w Kole, ZST.D.0712.9.2017,

prośba o pokrycie kosztów

wyjazdu reprezentacji szkoły na Wielkopolski Przegląd Musztry klas mundurowych.

Koszt

wyjazdu wynosi 750,00 zł. Opinia Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu jest pozytywna.
Zarząd wyraził zgodę. Wydział poinformuje szkołę.
- Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.0712.8.2017,

dot. zwiększenia budżetu szkoły

o środki niezbędne do zrealizowania nakazów KPPSP w Kole w związku z przeprowadzoną
kontrolą stanu bezpieczeństwa p-poż szkoły. Starosta spotka się w tej sprawie z dyrektorem
Mikusikiem oraz Komendantem Straży Pożarnej.
- Wydział Organizacyjny i Zdrowia, OZ.3026.6.2017, prośba o zwiększenie planu wydatków
na 2017 r. o kwotę: 100.000 zł na zakup usług pozostałych (m.in. usługi ochroniarskie);
50.000 zł na zakup, montaż i konfigurację systemu nowoczesnej telefonii VoiP; 18.000 zł na
wydatki inwestycyjne

jednostek

budżetowych.

Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie

środków finansowych na usługi ochroniarskie oraz zakup telefonii VoiP.
Ad 8.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
......... ~~~

.

Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. JózefRybicki
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