Protokół nr 0022.187.2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 29 października 2014 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. Jerzy Danielewicz
4. Czesław Marek
5. JózefRybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Starosta Kolski Wieńczysław

Oblizajek

powitał wszystkich

obecnych,

a następnie

na

podstawie listy obec.iości stwierdził, że jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania
tematów przewidzianych porządkiem obrad (załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia
A_d.l
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad. 2
Członkowie

Zarządu

zapoznali

SIę z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

0022.186.20] 4 z dnia 22 października 2014 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym
samym protokół został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Skarbnik przedstawił zmiany do budżetu:

- Wydział Gospodarki

Nieruchomościami,

GN.684.1.11.20 14, przeniesienie

między

§§

środków finansowych w kwocie 1.635,76 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań
Wydziału. Zarząd wyraził zgodę.
- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, OK.3026.15.12.2014,
na kwotę: zmniejszenie

planu wydatków:

1.461.124,00

dot. zmian w planie finansowym
zł; zwiększenie:

85.956,00

zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla szkół i placówek.
- Wydział Komunikacji
finansowych

i Transportu, KT.033.31.20 14, przeniesienie

w łącznej kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem

między §§ środków
na zakup materiałów

i wyposażenia. Zarząd wyraził zgodę.
- Powiatowy

Zarząd

Dróg w Kole, PZD/221/DT/ZO-ll/28/2014,

dot. zabezpieczenia

środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie ok. 90.000,00 zł
(dot. realizacji przebudowy mostu na rzece Rgilewka w m. Grzegorzewie). Zarząd wyraził
zgodę,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.12.2014, przeniesienie
między §§ środków finansowych w kwocie 50.263,00 zł, z przeznaczeniem

na odprawę

emerytalną, zakup materiałów i wyposażenia, usługę remontu centralnego ogrzewania, zakup
usług dostępu do sieci Internet, koszty zastępstwa procesowego. Zarząd wyraził zgodę.
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

w Kole, ZSEA.3110.21.430.2014,

dot.

zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.275,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń
szkolnych.

Środki te zostaną przeznaczone

pomocy

naukowych

telekomunikacyjnych

na zakup materiałów

dydaktycznych,
telefonii

stacjonarnej,

usługę
opłacenie

i wyposażenia,

remontową,
wywozu

opłacenie

śmieci,

zakup
usług

odprowadzenia

ścieków. Zarząd wyraził zgodę.
- Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.290.2014.3,

informacja o zwiększeniu planu dotacji

celowej o kwotę 5.900,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie
społeczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zarząd wyraził
zgodę.
- Wojewoda Wielkopolski. FB-I.3111.290.2014.6,

informacja o zwiększeniu planu dotacji

celowej o kwotę 3.629,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie
społeczne pracowników. Zarząd wyraził zgodę.
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole, PINB 3012/32/2014, przeniesienie
między §§ środków finansowych w kwocie 8.153,00 zł, z przeznaczeniem
wydatków na ubezpieczenie

społeczne pracowników,

na uzupełnienie

nagrodę jubileuszową

oraz bieżącą

działalność PINB. Zarząd wyraził zgodę.
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Ponadto Skarbnik przedstawił planowaną na 2015 r. kwotę dochodów z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych (11.647.090,00

zł) oraz roczną

planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2015 r. (39.008.525,00 zł).

Zarząd powrócił do tematu podwyżek płac dla pracowników niepedagogicznych. W związku
z uzupełnieniem planów finansowych szkół i placówek (zwiększenie środków finansowych
na wynagrodzenia),

Dyrektorzy wygospodarują

w ramach przyznanych środków kwoty na

podwyżki płac dla pracowników niepedagogicznych.

Ponadto

Zarząd

zwiększył

środki

finansowe

dla Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
Ad 4.
Pani Urbaniak poruszyła następujące tematy:
- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wydzierżawienia
przetargu

niektórych

aktywów

trwałych

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

bez

Opieki

Zdrowotnej w Kole. Zarząd nie wniósł uwag do projektu, zostanie on przedstawiony

na

październikowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.
- dot. zakupu testów troponinowych wspomagąjących

wczesną diagnostykę zawału mięśnia

sercowego. Skarbnik po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową

poinformował,

Powiat może dokonać zakupu takich testów w ramach realizacji powiatowego

że

programu

zdrowotnego. Powiat kolski takiego programu nie posiada w związku z powyższym zakup ten
nie będzie możliwy do realizacji.
Ad 5.
Obecne na posiedzeniu panie:

_l .'

skargi złożonej przez p. l
Pani

?:

na oddział ginekologiczno - położniczy SPZOZ w Kole.

" poinformowała,

dyrektor Graczyk - Malińską.

że

w związku z powyższym jest pomawiana przez

Pani dyrektor na spotkaniach

informuje, że stracą oni swoje stanowiska pracy przez działania p.
p.

~ gdy szpital

poruszyły temat

będzie

musiał

wypłacić

z pracownikami

ijej córki _

T

odszkodowanie.

szpitala

Pani

przedstawiła również pismo Rzecznika Praw Pacjenta, który stwierdził naruszenie prawa
p.

, jako pacjentki do świadczeń

zdrowotnych oraz do dokumentacji medycznej.

Pismo to zostało również przesłane do dyrektor Graczyk - Malińskiej. Poruszono także
kwestię kontroli jaką przeprowadziła w szpitalu Komisja rewizyjna Rady Powiatu, badała ona
sprawę dostępności

l

jakości udzielanych przez SPZOZ w Kole świadczeń

zdrowotnych,
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natomiast nie badała kwestii popełnienia ewentualnych błędów medycznych ponieważ nie
leży to w kompetencjach

Komisji. W wystąpieniu

pokontrolnym

przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w stosunku do p.

Komisji zapisano, że
1

był właściwy,

zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami.
W związku z poruszanym

przez p.

problemami

Zarząd poinformował,

że

przysługuje jej prawo do złożenia oficjalnej skargi na zachowanie p. dyrektor Graczyk Malińskiej,

wówczas zostanie uruchomiona

przewidziana

dla tej formy procedura. Pani

, może również zareagować jako pracownik szpitala w formie przewidzianej
w kodeksie

pracy. Ponadto Zarząd zobligował

Starostę do przeprowadzenia

rozmowy

dyscyplinującej z p. dyrektor Graczyk - Malińską.
Ad 6.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole przedstawił pismo Urzędu Gminy w Babiaku,
KA.261.8.2014,

projekt

uchwały

Rady Gminy Babiak w sprawie udzielenia

finansowej Powiatowi Kolskiemu (w kwocie 80.000,00 zł, z przeznaczeniem

pomocy

na realizację

zadania pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3406P w Brdowie). Zarząd
przyjął projekt uchwały. Temat ten zostanie również przedstawiony na październikowej sesji
Rady powiatu Kolskiego.
Ad 7.
Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego poruszył następujące
tematy:
- zakup materiałów
zabezpieczone

promocyjnych

(kamizelki odblaskowe,

torby, itp.) Wydział PZ ma

środki na powyższy cel. Kwota jaka zostanie przeznaczona

wyniesie do

25.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna, propozycja przystąpienia

Powiatu Kolskiego do

członkostwa. Członkostwo w Organizacji jest płatne w formie składek zależnych od liczby
mieszkańców Powiatu. Zarząd nie wyraził zgody na przystąpienie do Organizacji z uwagi na
brak środków finansowych na ten cel.
- propozycja wydania w 2015 r. informatora turystycznego promującego walory turystyczne
powiatu kolskiego. Zarząd wyraził zgodę.

Zarząd powrócił do tematów:

,'."

.,!

I I 'r

- Komenda Powiatowa Policji w Kole, dot. wsparcia finansowego w kwocie ~~'o.Q.-.z-ł; ,
z przeznaczeniem

na materiały profilaktyczne

i informacyjne mające na celu podniesienie

świadomości społecznej w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Zarząd wyraził zgodę.
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V. ,~r:,(

- obchodów jubileuszu XXXV-lecia powołania Zespołu Szkół Plastycznych w Kole. Zarząd
na posiedzeniu w dniu 24 września br. wyraził zgodę na zakup upominku do kwoty 500,00 zł.
Zarząd zwiększył tę kwotę o 585,00 zł, co daje łącznie 1.085,00 zł.
Ad8.
Na Zarządzie nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Anna Bocian
..... ~~~
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Jerzy Danielewicz
4. Czesław Marek
5. Józef Rybicki
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