Protokół nr 0022.114.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 22 marca 2017 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

się o godz.

10°°. 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. 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. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad. 2
Członkowie

Zarządu

0022.113.2017

zapoznali

SIę z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

z dnia 15 marca 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym

protokół został przyjęty i podpisany.
Ad3.
W posiedzeniu

uczestniczyli

przedstawiciele

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole: p. Clunielecki, p. Wiśniewska, p. Marciniak poinformowali o:
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-

wykonaniu planu finansowego za 2016 r. Roczny plan przychodów został wykonany
w

wysokości

31.442.897,94

zł,

koszty

działalności

operacyjnej

wynoszą

31.245.363,77 zł (amortyzacja - 965.480,66 zł), stan zobowiązań na koniec 2016 r.
wynosi 11.459.452,53 zł (w tym wymagalnych

1.074.170,55 zł), stan należności na

koniec 2016 r. wynosi 3.501.627,46 zł (w tym wymagalnych 109.854,73 zł).
-

kolejnym odszkodowaniu jakie szpital będzie musiał wypłacić;

-

trwających przygotowaniach do złożenia wniosku IOWISZ na rozbudowę szpitala;

-

trwających

rozmowach

z zewnętrznym

inwestorem

zainteresowanym

budową

i prowadzeniem centrum opieki senioralnej;
-

zachowaniu przez SPZOZ w Kole praw autorskich do dokumentacji przygotowanej
przez firmę SMIF na potrzeby rozbudowy i modernizacji szpitala;

-

planowanym wykonaniu kolejnych miejsc parkingowych na terenie SPZOZ w ramach
środków własnych szpitala;

-

powrócono do tematu zapewnienia lokalu zastępczego lokatorowi zamieszkującemu
w budynku mieszkalno - warsztatowym
szpitala.

Starosta poinformował,

zastępczy pomieszczeń

(przeznaczonym

że rozważa

znajdujących

możliwość

do rozbiórki) na terenie
przeznaczenia

na lokal

się w budynku, w którym ma swoją siedzibę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole;
-

planowanych

inwestycjach

i zakupach

w ramach dotacji Powiatu:

szpital chce

przystąpić do III etapu budowy drogi pożarowej (koszt ok. 300.000 zł), planowany jest
zakup myjni do naczyń
sfinansowanie

sanitarnych

(koszt ok. 60.000 zł - szpital proponuje

tego zakupu z niewykorzystanej

Starosta poprosił o przedstawienie

w ubiegłym roku dotacji Powiatu).

powyższych propozycji w oficjalnym piśmie do

Zarządu Powiatu.

Starosta poprosił dyrekcję szpitala o dokonywanie wszelkich uzgodnień oraz składnie pism
kierowanych

do Zarządu

Powiatu

poprzez

p. Lillę

Urbaniak.

Poinformował

również

o potrzebie spisania pomiędzy Zarządem Powiatu a SPZOZ w Kole protokołu, w którym
zapisane zostaną szczegóły dot. modernizacji

i rozbudowy szpitala (zakres zadań, koszty

związane z inwestycją, wskazanie źródeł finansowania,

itp.). Starosta nawiązał także do

porządku posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ, w którym znalazły się inwestycje, o których
Zarząd Powiatu nie został poinformowany.

Wszelkie inwestycje muszą zostać w pierwszej

kolejności przedstawione Zarządowi do akceptacji.
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Ad 4.
Naczelnik

Wydziału

Ochrony

Środowiska,

Rolnictwa

i Leśnictwa

przedstawił

projekt

uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania zadania
pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu
kolskiego w roku 2017".
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.114.161.2017
Ad 5.
Naczelnik

Wydziału Finansów

p. Woźniak omówiła projekt uchwały

Kolskiego w sprawie przedłożenia
Kolskiego

i sprawozdania

sprawozdania

rocznego

Zarządu Powiatu

rocznego z wykonania

z wykonania

planu

budżetu Powiatu

finansowego

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2016 rok.
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.114.162.2017

Następnie Naczelnik Wydziału Finansów przedstawiła propozycje zmian do budżetu powiatu
na 2017 r. (m.in. przyjęcie do budżetu powiatu środków pochodzących
odszkodowania
finansowych

od

Kopalni

na dostosowanie

Węgla

Brunatnego

pomieszczenia

Konin

warsztatów

S.A.,

z pierwszej raty

zwiększenie

środków

szkolnych na potrzeby SOSW

w Kole).
Ad 6.
Pani Lilla Urbaniak
zatrudnienia

oraz p. Dorota Orchowska

p. Cezarego

Chmieleckiego

(Radca Prawny) nawiązały

(wyłonionego

decyzją

Komisji

do sprawy

Konkursowej,

zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu Kolskiego) na stanowisku dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
Zarząd Powiatu przyjął następującą formę zatrudnienia - umowa o pracę. Proponuje się
zawarcie umowy na okres 6 lat, maksymalna

kwota wynagrodzenia,

zgodnie z ustawą

"kominową" wynosi 27.000 zł miesięcznie.
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Następnie p. Orchowska przypomniała

o ustawie o ograniczeniu prowadzenia

działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zgodnie z którą p. Chmielecki, jako
dyrektor SPZOZ w Kole, nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej.

Zgodnie

z ustawą o działalności leczniczej dyrektor może pełnić świadczenia zdrowotne ale tylko poza
godzinami pracy jako dyrektor. Należy to unormować odpowiednimi

zapisami w umowie

o pracę. Pani Orchowska podkreśliła, że p. Chmielecki nie powinien pełnić funkcji ordynatora
równocześnie z funkcją dyrektora. Pani Orchowska zaproponowała także rozliczanie przez
p. Chmieleckiego czasu pracy, w którym będzie pełnił świadczenia zdrowotne. Proponuje się
podjęcie powyższych ustaleń w formie uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego. Zarząd powróci
do tematu.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
- Inspektora

ds. zarządzania

ruchem na drogach

i organizacji

publicznego

transportu

zbiorowego p. Wojtysiaka, dot. zabezpieczenia kwoty w wysokości 6002,40 zł brutto celem
zapłaty 20% sumy umowy za opracowanie planu zrównoważonego

rozwoju publicznego

transportu zbiorowego. Zarząd wyraził zgodę.
- Stowarzyszenia
o dofinansowanie

Tradycja

-

Kultura

-

Region

Zatrzymać

Czas z Witowa,

wydania książki opracowanej przez Stowarzyszenie.

prośba

W książce opisano

tradycje, zwyczaje i kulturę regionu i powiatu kolskiego. Zarząd prosi Wydział Oświaty,
Kultury i Sportu o przygotowanie

opinii w tej sprawie. Zarząd powróci do tematu po

zapoznaniu się z opiruą.
- Komendanta Powiatowego Policji w Kole, ZF -GS-O 151-1 03/16, prośba o zabezpieczenie
środków finansowych w kwocie 6.500 zł na zakup psa służbowego do wxkr~ania zapachów
3~. 500 żT
narkotyków wraz z osprzętem oraz (w dalszej perspektywie czasu) ~ _
na zakup
samochodu służbowego oznakowanego. Zarząd wyraził zgodę.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia opinii
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.114.163.2017
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Ad8.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

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