Protokół nr 0022.113.2017
Z

posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 15 marca 2017 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

się

o godz.

10°°. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki
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. l

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad.2
Członkowie

Zarządu

0022.112.2017

zapoznali

SIę z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

z dnia 07 marca 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym

protokół został przyjęty i podpisany.
Ad3.
W posiedzeniu

uczestniczył

p.o. Dyrektor

Samodzielnego

Publicznego

Zdrowotnej w Kole. Pan Chmielecki poinformował o:
-

poziomie realizacji kontraktu z NFZ za luty 2017 r. - łącznie 111%;

Zakładu

Opieki

spotkaniu z firmą zainteresowaną
planuje budowę

nowego

prowadzeniem

budynku

centrum opieki senioralnej. Firma

oraz dzierżawę

budynku,

w którym obecnie

znajduje się oddział wewnętrzny;
-

planowanym

zakończeniu

współpracy

z firmą SMIF. Firma przedłoży

szpitalowi

program funkcjonalno - użytkowy uzupełniony o uwagi SPZOZ;
-

kontroli ZUS prowadzonej w SPZOZ w Kole;

-

umieszczeniu jednej z osób zamieszkujących w budynku mieszkalno - warsztatowym
(przeznaczonym

do rozbiórki)

na terenie

szpitala

w zakładzie

opiekuńczo

-

leczniczym. Pan Chmielecki poprosił o rozwiązanie kwestii mieszkania zastępczego
dla ostatniego z mieszkańców w/w budynku. Pani Urbaniak poinformowała,
konsultacji z radcą prawnym ustalono, że zaproponowany

że po

lokal w budynku przy

ZSE-A w Kole nie spełnia warunków, ponadto osoba ta nie wyraził zainteresowania
zmianą lokalu na zaproponowany przez Powiat. Wspomniany mieszkaniec nadal nie
złożył w Urzędzie Miasta w Kole stosownego wniosku o przyznanie lokalu z zasobów
komunalnych, co powoduje brak możliwości przyznania takiego lokalu.
Ad 4.
Dyrektor Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa powrócił do tematu inwestycji

i remontów drogowych, które będą przeprowadzone wspólnie z Gminami. Wpłynęły kolejne
uchwały Rad Gmin w tej sprawie.
Starosta poinformował Zarząd o podpisaniu z Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A. aneksu
nr 2 do Ugody nr 439/2011 dot. naprawienia szkód górniczych powstałych na mieniu powiatu
poprzez wypłatę odszkodowania
pierwsza rata odszkodowania.

w wysokości 6.000.000 zł. Na konto Powiatu wpłynęła

Następnie p. Kujawa nawiązał do tematu wprowadzenia

do

budżetu powiatu w/w środków finansowych. Zostaną one przeznaczone na realizację zadania
"Budowa drogi powiatowej nr 3209P Łuczywno - Drzewce". Zarząd przyjął do wiadomości.
Zarząd wystąpił do Starosty o wydanie decyzji .zrid" - zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej ("Budowa drogi powiatowej nr 3209P Łuczywno - Drzewce").
Ad 5.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Rady Powiatu
Kolskiego.

Kolskiego

p. Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały

w sprawie przeznaczenia

do zbycia nieruchomości

Projekt dot. zbycia w drodze darowizny

nieruchomości

położonej

Powiatu

na rzecz Gminy Miejskiej

w Kole przy ul. Poniatowskiego,

sklasyfikowanej

Koło

jako droga

wewnętrzna. Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały.
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Zarząd

podjął

Postanowiono
nieruchomość

decyzję

w

przekazać

sprawie

ustanowienia

nieodpłatnie

w trwały

trwałego

zarząd

zarządu

Powiatowego

(GN.P.6844.5.2017).

Zarządu

Dróg w Kole

zajętą pod drogę powiatową w m. Polonisz.

Ad 6.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu poruszyła następujące tematy:
-

przedstawiła
udzielania
szkół

projekt
i rozliczania

i placówek

wykorzystania.
-

uchwały

Powiatu

Kolskiego

dotacji niepublicznym

publicznych

oraz

szkołom

sposobu

w sprawie

ustalenia

i placówkom

i zakresu

kontroli

trybu

o uprawnieniach
prawidłowości

ich

Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Zespół Szkół Ekonomiczno
wyrażenie

Rady

-Administracyjnych

zgody na objęcie

nauczaniem

w Kole, ZSEA.413.2.95.2017,

indywidualnym

Kultury

i Sportu (OK.4352.3.20

17) pozytywnie

godzin

tygodniowo.

wyraził

indywidualnym

Zarząd

w wymiarze

uczennicy.

zaopiniował

zgodę

na

12 godzin tygodniowo

Wydział Oświaty,

wniosek

objęcie

prośba o

w wymiarze

uczennicy

12

nauczaniem

w ramach środków własnych szkoły.

Wydział OK powiadomi jednostkę.
-

Zespół Szkół Ekonomiczno
o wyrażenie

- Administracyjnych

zgody na objęcie nauczaniem

Kultury

i Sportu (OK.4352.4.2017)

godzin

tygodniowo.

indywidualnym

Zarząd

w wymiarze

w Kole, ZSEA.413.3.109.2017,

indywidualnym

pozytywnie

wyraził

uczennicy.

zaopiniował

zgodę

na

12 godzin tygodniowo

Wydział Oświaty,

wniosek

objęcie

prośba

w wymiarze

uczennicy

12

nauczaniem

w ramach środków własnych szkoły.

Wydział OK powiadomi jednostkę.
poinformowała
Przedecz
kultury

o planowanym

oraz Gminie Kłodawa
wykonywanych

przez

udzieleniu

pomocy

na realizację
Miejsko-

finansowej

zadań z dziedziny

Gminny

Ośrodek

w roku 2017 Gminie
upowszechnienia

Kultury

w Przedczu

dóbr
oraz

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie. Zarząd przyjął do wiadomości.
-

dat. powstania Zespołu Edukacyjno

- Wychowawczego.

Pani Pajor wyjaśnia wątpliwości

prawne związane z tym tematem. Zarzad powróci do sprawy.
-

przedstawiła

opinię

Wielkopolskiego

Kuratora

Kolskiego w sprawie projektu dostosowania

dot. Uchwały

Rady Powiatu

sieci szkół ponadgimnazjalnych

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
sieci szkół ponadpodstawowych

Oświaty

ustawą - Prawo oświatowe

i specjalnych
oraz ustalenia

i specjalnych. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 7.
Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła

propozycje

zmian do budżetu powiatu na

2017 r.:
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-

Dom

Pomocy

wydatków

Społecznej

o kwotę

w

142.900

materiałów i wyposażenia,

Kole,

DFK.311 0.2.2017,

zł z przeznaczeniem

zwiększenie

na wynagrodzenia

w wysokości

100.000 zł z przeznaczeniem
wynagrodzenia

- Powiatowy

Nadzoru

Budowlanego

paragrafie

na uiszczenie

rocznego dla pracowników.

przekazanie

wykonanie

Zarząd wyraził zgodę.

ekspertyz,

w kwocie 1.300,00 zł pochodzić

środków

opłaty za trwały zarząd

w Kole, PINB 311.4.2017,

nowego paragrafu 4390 zakup usług obejmujących
finansowe w powyższym

zakup

zakup energii oraz zakup usług. Zarząd wyraził zgodę.

oraz wypłatę dodatkowego
Inspektorat

dochodów

i pochodne,

- Dom Pomocy Społecznej w Kole, DFK.311 0.3.20 17, prośba o zaliczkowe
finansowych

planu

dot. utworzenia

analiz i opinii. Środki

będą z przesunięć

między

paragrafami. Zarząd wyraził zgodę.
- Wydział Organizacyjny

i Zdrowia, OZ.3026.6.2017,

prośba o zwiększenie

2017 r. o kwotę: 100.000 zł na zakup usług pozostałych
zakup,

montaż

i konfigurację

inwestycyjne jednostek
- Komenda
między

budżetowych.

Powiatowa

§§ na łączną

zastępujących

systemu

planu wydatków

(m.in. usługi ochroniarskie);

nowoczesnej

telefonii

VoiP;

18.000

na

50.000 zł na

zł na wydatki

Zarząd wyraził zgodę.

Państwowej

Straży

kwotę 4.327,00

strażaków przebywających

Pożarnej

w Kole,

zł z przeznaczeniem
na zwolnieniach

PF.0340.2.20 17, przesunięcia

na nagrody

dla funkcjonariuszy

lekarskich oraz odpis na ZFŚS. Zarząd

wyraził zgodę.
- Wydział Ochrony

Środowiska,

Rolnictwa

i Leśnictwa,

OŚ.3026.3.20 17, zwiększenie

dochodów i wydatków o kwotę 13.000 zł (środki pochodzą z dotacji WFOŚiGW
z przeznaczeniem

na organizację

Powiatowych

Obchodów

Dnia Ziemi

planu

oraz darowizny)

i Lasu 2017. Zarząd

wyraził zgodę.
- Zespół Szkół Rolnicze
dot. przekazania

środków

odprawy emerytalnej
-

Liceum

Centrum Kształcenia
finansowych

pracownika.

Ogólnokształcące

i wydatków

Ustawicznego

w kwocie

w Kościelcu,

12.989,00

zł z przeznaczeniem

w

Kole,

KS.3021A.2017,

zwiększenie
pomieszczeń)

badania okresowe pracowników

oraz zakup materiałów

- Zespół

w Kole, ZST.KS.0320.13.2017,

i wydatków

o kwotę 96.500 zł (środki pochodzą

z Zarządem

Pracowniczej

przeznaczeniem

174/2017,
na wypłatę

Zarząd wyraził zgodę.

o kwotę 5.300 zł (środki pochodzą z wynajmu

Szkół Technicznych

ZSRCKU

Kasy Zapomogowo

na wynagrodzenia

i pochodne,

i wyposażenia.

z wpływów

- Pożyczkowej

planu

dochodów

z przeznaczeniem

na

Zarząd wyraził zgodę.

zwiększenie

planu

dochodów

z opłat oraz zawarcia
na prowadzenie

umowy

obsługi Kasy) z

odpis na ZFŚS, zakup materiałów

biurowych.

Zarząd wyraził zgodę.
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Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
- Inspektora

ds. zarządzania

ruchem na drogach

i organizacji

publicznego

transportu

zbiorowego p. Wojtysiaka, dot. podjęcia decyzji dot. kierunku przeprowadzenia
administracyjnych

procedur

zmierzających do likwidacji lub do sprzedaży pojazdu marki Opel Corsa,

który postanowieniem

Sądu przepadł na rzecz Powiatu Kolskiego.

Z załączonej

oceny

technicznej Rzeczoznawcy wynika, że pojazd przedstawia wartość złomu i szacowany jest na
kwotę ok. 350,00 zł brutto. Zarząd podjął decyzję o wyzłomowaniu pojazdu.
- Inspektora

ds. zarządzania

ruchem na drogach

i organizacji

publicznego

transportu

zbiorowego p. Wojtysiaka, projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie sprostowania
omyłki pisarskiej w uchwale Rady Powiatu Kolskiego nr XXIX1l90/20 17 z dnia 26 stycznia
2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kolskim
a Miastem Konin oraz powiatem konińskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania
Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Zarząd nie
wniósł uwag do projektu.

Sekretarz

poinformował

członków

Zarządu

Powiatu

Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia

o przeprowadzonym
postępowania

posiedzeniu

konkursowego na

wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole. Komisja jednogłośnie wyłoniła i rekomenduje kandydaturę p. Cezarego
Chmieleckiego.

Zarząd przyjął rekomendację

oraz wyraził zgodę na wybór p. Cezarego

Chmieleckiego.
Ad 9.
Druga część posiedzenia Zarządu Powiatu odbyła się w Domu Pomocy Społecznej w Kole
przy ul. Poniatowskiego.
•

Dyrektor DPS poinformowała o sprawach bieżących dotyczących Domu, w tym m.in.
o obowiązującym

od dnia 01.03.2017r. średnim miesięcznym

koszcie utrzymania

mieszkańca na 2017 rok w kwocie: 3.298 zł oraz o wypowiedzeniu
lokalu przez prokurenta firmy ORTHOS sp z

0.0

umowy najmu

z siedzibą w Turku i planowanym

zakończeniu działalności prowadzonej przez NZOZ Chirurgia Urazowa i Ortopedia
w zakresie pracownia fizjoterapii z dniem 31.03.20 17r.
•

Dyrektor PCPR przedstawiła roczną "Informację z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kole za 2016 rok" ze szczególnym uwzględnieniem

potrzeb
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w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz wykazu potrzeb w pomocy społecznej
na 2017 rok.
•

Dyrektor

PCPR

finansowych
przypadających

przedstawiła

Państwowego

projekt

Uchwały

Funduszu

w sprawie wysokości

Rehabilitacji

Osób

środków

Niepełnosprawnych

na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

i społecznej osób niepełnosprawnych

w Powiecie Kolskim w 2017 roku z podziałem

środków finansowych na zadania oraz zasadami udzielania dofinansowań ze środków
PFRON.
•

Dyrektor

przedstawiła

opinię,

Stowarzyszenia

" Sprawni

dofinansowania

do kosztów

którą

Inaczej"
adaptacji

PCPR
w

wydało

Kłodawie

o

w związku

z wnioskiem

przyznanie

dodatkowego

budynku (Warsztatu

Terapii Zajęciowej)

w wysokości 78.000,00 zł. Opinia jest negatywna, gdyż dofinansować

ze środków

PFRON można tylko utworzenie i działalność warsztatów terapii zajęciowej. Nie ma
możliwości zwrotu kosztów już zrealizowanego i rozliczonego zadania.
•

Odbyła się również wizytacja kuchni Domu Pomocy Społecznej w Kole, w którym
znajduje się nowy piec konwekcyjno-parowy.

•

Na koniec Zarząd dokonał oględzin budynku po byłej pralni na terenie Domu Pomocy
Społecznej w Kole.

Ad 10.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

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