
Protokół nr 0022.157.2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 08 lutego 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1100. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik li 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.

Ad2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.156.2018 z

dnia 31 stycznia 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad 3.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Cezary Chmielecki

przedstawił Zarządowi niedawno powołanego kierownika ds.

administracyjno - gospodarczych szpitala, a następnie omówił wykonanie świadczeń medycznych

za okres stycznia 2018 r. Poinformował, że łączne wykonanie tych zadań kształtowało się na

poziomie 111,48 %, w tym:



- chirurgia ogólna - 104,89 %

- choroby wewnętrzne (Oddział Wewn. I) - 114,42 %

- neonatologia (N20, N24, N25) - 101,99 %

- pediatria-125,47 %

- położnictwo i ginekologia - 83,52 %

- położnictwo i ginekologia (NO 1, N20) - 108,20 %

- choroby wewnętrzne (Oddział Wewn. II) - 129,1 l %

Dyrektor Cezary Chmielecki podkreślił, że będą czynione starania o zwiększenie dostępności

pacjentów do poradni kardiologicznej iak również o skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów.

Główny Księgowy SP ZOZ w Kole _ __ __ przedstawiła bilans i rachunek zysków i

strat SP ZOZ sporządzony na dzień 31.12.2017 r. oraz plan finansowy na rok 2018. W roku 2017

przychody netto ze sprzedaży wyniosły 33.226.368,87 zł, a koszty działalności operacyjnej

33.509.828,35 zł, co przyniosło stratę ze sprzedaży 283.459,48 zł. Po uwzględnieniu pozostałych

przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych oraz podatku

dochodowego ubiegłoroczna działalność przyniosła stratę netto w kwocie 107.265,27 zł.

dodała, że w bilansie uwzględniono rezerwę utworzoną na należność główną

(600 tys. zł) z tytułu wyroku zasądzającego od SP ZOZ kwotę około 1,2 mln zł. Sprawa dotyczy

zdarzenia z roku 2011. Dyrekcja SP ZOZ czyni starania o uzyskanie zgody na spłatę tego
zobowiązania w kilku ratach.

W dalszej części swojej wypowiedzi

finansowego SP ZOZ w Kole na rok 2018. Przychody netto ze sprzedaży zaplanowano na poziomie

35.120.329,00 zł, a przewidywany wynik końcowy wyraża zysk netto w kwocie 300.329,00 zł. W

planie finansowym zabezpieczono środki na podwyżki dla pielęgniarek iratowników.

Następnie Dyrektor Cezary Chmielecki przedstawił plan inwestycyjny jednostki na rok 2018

zamykający się sumą 9.252.860,00 zł. Główną jego pozycję stanowią dotacje od podmiotu

tworzącego w wysokości 6.683.259,03 zł. Środki te mają być przeznaczone na rozbudowę,

przebudowę imodernizację oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych

świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu. Dodatkowym źródłem finansowania będzie

pożyczka. Plan inwestycyjny SP ZOZ zakłada ponadto m. in.:

- zakup zestawu do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków CPAP (65 tys. zł),

- zakup laparoskopu na potrzeby chirurgii (300 tys. zł),

- szeroki zakres robót remontowo - adaptacyjnych na terenie szpitala (ponad l mln zł), głównie ze
środków własnych,

- informatyzację szpitala w ramach dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego.

'c przedstawiła najważniejsze elementy planu-~---



skierowane do
Dyrektor SP ZOZ w Kole przedstawił pismo SPZOZ.SD.073.1.2018 z dnia 07.02.2018 r.

partnerska w Poznaniu w sprawie sprecyzowania informacji o popełnionym przestępstwie,

skonkretyzowania "nieprawdziwych informacji" w toku postępowania przetargowego i wskazania

osoby, która dopuściła się tej nieprawidłowości. Niniejsze pismo stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.

Zarząd przyjął powyższe informacje do wiadomości. W posiedzeniu uczestniczyła Główny
Specjalista Lilla Urban iak.

Ad4

Pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Witkowska przedstawiła prośbę

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej W Kole o wyrażenie zgody na zawarcie

umowy wynajmu lokalu użytkowego o powierzclmi 100 m2 do celów magazynowych.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona Nr 0025.157.235.2018.
Ad 5.

Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w osobach Dyrektora Grzegorza Kujawy i

Głównego Księgowego przedstawili pismo PZD.GK.OI2.02.2018 z dnia

07.02.2018 r. z wnioskiem o wprowadzenie zmian do budżetu powiatu kolskiego w lutym 2018 r.

mających na celu przyjęcie środków z Gminy Dąbie oraz wniesienie wkładu własnego Powiatu
Kolskiego na inwestycje drogowe.

Dział 600, rozdział 60014, § 6050 - zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł, w tym na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa - Chełmno na odcinku drogi w miejscowości
Chełmno Parcele - o kwotę 125 000,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 P Chruści n - Augustynów na odcinku drogi Chruścin _
Augustynów - o kwotę 175000,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P Kupinin - Krzewo na odcinku drogi Kupinin _ Karszew
- Krzewo - o kwotę 200 000,00 zł.

Zarząd wyraził zgodę.

Następnie przedstawiono pirno PZD.GK.013.02.2018 z dnia 08.02.2018 r. z wnioskiem o

wprowadzenie zmian do budżetu powiatu kolskiego w lutym 2018 r. mających na celu przyjęcie

środków z Gminy Osiek Mały oraz wniesienie wkładu własnego Powiatu Kolskiego na inwestycje
drogowe.

Kancelaria Radców Prawnych, spółka



..

Dział 600, rozdział 60014, § 6050 - zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł, w tym na zadania:

- Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo - Trzebuchów - o kwotę

250 000,00 zł,

- Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki - Czołowo - o kwotę

250 000,00 zł.

Zarząd wyraził zgodę.

Ad.6
Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak przedstawiła pIsmo OZ.8033.24.2018 z dnia

07.02.2018 r. Głównego Specjalisty ds. Pracowniczych Lilli Urbaniak z prośbą o zwiększenie

środków finansowych w budżecie powiatu iWieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 i 2019

- Dział 851, rozdział 85195, § 6639

Rok 2018 - 220,47 zł

Rok 2019 -15,85 zł

Uzasadnienie wynika z pisma nr DZ.I.9024.70.2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zarząd wyraził zgodę.

5. Józef Rybicki

Na tym protokół zakończono.

~roto~Ó'f1l.ra.IZlel~Śkl~,,"C2
Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka
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