
- Protokół nr 0022.158.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 14 lutego 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło S1ę 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 l.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.157.2018 z

dnia 08 lutego 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Cezary Chmielecki

przedstawił pismo Po- WD .5140.11773.5.2017 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków w Poznaniu z dnia 12.02.2018 r. informujące, że z uwagi na utratę wartości zabytkowych

pierwotnego szpitala z lat 1912-1914, z wojewódzkiej ewidencji zabytków wyłączony został

budynek "B II i skrzydło "C" szpitala przy ul. Poniatowskiego 25 w Kole. W związku z powyższym

ustąpiły przeszkody natury formalno-prawnej blokujące przygotowanie planowanej inwestycji



polegającej na rozbudowie i modernizacji kolskiego szpitala.

Następnie Dyrektor Cezary Chmielecki przedstawił wykonanie umów obowiązujących w okresie od

l stycznia do 30 września 2017 r. Nadwykonania ogółem osiągnęły wartość 662.639,17 zł, co

zapewni SP ZOZ pozyskanie środków z NFZ w wysokości 426.654 zł (leczenie szpitalne) i 1909 zł

(leczenie ambulatoryjne).

W dalszej części swej wypowiedzi Dyrektor Cezary Chmielecki zwrócił uwagę, że wiele zadań w

zakresie remontów i modernizacji oraz zakupu sprzętu realizowanych będzie ze środków własnych.

Źródłem pozyskiwania środków zewnętrznych będzie projekt rewitalizacji. Tą drogą SP ZOZ chce

pozyskać kwotę około 6 mln zł, w tym 4,4 mln na prace modernizacyjne i 1,2 mln zł na sprzęt.

W dalszym ciągu czynione będą starania o poszerzenie zakresu usług medycznych świadczonych na

rzecz mieszkańców powiatu, między innymi poprzez otwarcie nowych gabinetów iporadni. Rysuje

się koncepcja utworzenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Zakładu Opiekuńczo-

Pielęgnacyjnego dla przewlekle chorych.

Zarząd przyjął powyższe informacje do wiadomości. W posiedzeniu uczestniczyła Główny

Specjalista Lilla Urbaniak.

Ad4.

Główny Specjalista Lilla Urbaniak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w

sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole. Zmiany obejmują treść § 21 Statutu i związane są z poszerzeniem zakresu udzielanych

świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie dodatkowego punktu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Lubońku, tj. Poradni (gabinetu) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej - filia Luboniek,

Gabinetu diagnostyczno - zabiegowego dla dzieci i dorosłych - filia Luboniek i Punktu szczepień -

filia Luboniek.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Ad 5.

Pełniąca obowiązki aczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Szkudlarek

przedstawiła projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego

nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które

dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018.

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 0025.158.236.2018.



Następnie na wniosek po. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Doroty Szkudlarek,

Zarząd ustalił nowe wartości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów Szkół , które będą

obowiązywać do dnia 30 czerwca 2018 r.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek owaczyk poinformował o

aktualnych problemach związanych z unieszkodliwianiem azbestu. Wniosek Powiatu Kolskiego o

dofinansowanie w kwocie 286 tys. zł w odpowiednim czasie przesłano do Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie został zakwalifikowany do

dalszego procedowania. Łącznie zakwalifikowano 29 wniosków na kwotę 7.389 tys. zł. Ze względu

na wycofanie się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z finansowania tej akcji, należy

liczyć się z obniżeniem kwoty dofinansowania. Aktualnie do jednej tony azbestu WFOŚiGW

obniżył dotację z 400 zł w roku 2017 do 300 zł w roku 2018. Uruchomienie przez WFOŚiGW

tegorocznego programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest spodziewane

jest w końcu marca.

Następnie Jacek owaczyk zapoznał Zarząd z sytuacją w zakresie nielegalnego magazynowania

odpadów w Kłodawie. Stwierdził, że niedawne spotkanie u Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa

Hoffmanna z udziałem zainteresowanych stron nie przyniosło rozstrzygnięcia. W przypadku

nielegalnego magazynowania odpadów organem, który może nakazać ich usunięcie jest Gmina.

Firma ANACO Sp. z o. o. z Będzina odwołała się od decyzji Gminy do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jacek Nowaczyk poinformował, że w

dniu 18 grudnia 2017 roku firma ANACO Sp. z o. o. ponownie zwróciła się do Starostwa

Powiatowego w Kole o zgodę na magazynowanie odpadów, stała się też prawnym właścicielem

czterohektarowego terenu, na którym znajduje się składowisko. Na dzień dzisiejszy Starostwo

Powiatowe, po wezwaniu firmy do uzupełnienia braków w dokumentacji, pozostawiło wniosek bez

rozpoznania. Nie wiadomo, co w obecnej sytuacji zrobi ANACO Sp. z 0.0., czy złoży kolejny

wniosek, czy będzie się odwoływać od tej decyzji.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek Nowaczyk złożył wniosek

o zwiększenie wydatków z budżetu powiatu na nadzór nad lasami prywatnymi na terenie powiatu o

kwotę 2.655,00 zł. W budżecie powiatu na 2018 rok na nadzór nad lasami prywatnymi przyjęto

pierwotnie kwotę 44.940,00 zł odpowiadającą ilości 2996 ha. Po przeanalizowaniu dostępnych

dokumentów i wykonaniu dokumentacji urządzeniowej dla Gminy Kościelec obszar ten wynosi

3173 ha. Różnica pomiędzy planem w budżecie a stanem faktycznym wynosi 177 ha x 15,00 zł =

2655,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak przedstawiła zrrnany do budżetu Powiatu



Kolskiego na 2018 r.

- zwiększa się plan wydatków na projekt pn. "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz

uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego" o kwotę 979.756,50 zł, z tego

środki z Unii Europejskiej stanowią kwotę 832.793,02 zł oraz środki własne Powiatu kwotę

146.963,48 zł. Powyższe wynika z tytułu przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2017.

- wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok dotyczące podziału

środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach, dla

których organem prowadzącym jest Powiat Kolski. Łączne koszty kształcenia w szkołach i

placówkach wynoszą 102.177 zł. Środki pozostające w dyspozycji organu prowadzącego stanowią

kwotę 14.432 zł. Na wprowadzenie powyższych zmian Zarząd wyraził zgodę.

Ad.8.

Pan Daniel Sowiński z Wydziału Promocji Rozwoju iZarządzania Kryzysowego przedstawił pismo

Stowarzyszenia "Kolscy Patrioci" dot. współorganizacji obchodów Kolskiego Tygodnia Żołnierzy

Wyklętych organizowanych w dniach 25 luty - 4 marca br.. Prośba o udostępnienie parkingu przed

Starostwem na czas uroczystości w dniu 25 lutego br. oraz zorganizowanie i obsługę nagłośnienia, a

także sfinansowanie zakupu 400 szt. zniczy oraz 30 pochodni. Zarząd wyraził zgodę przy jednym

głosie przeciwnym. Na zakup zniczy zabezpieczono kwotę 400 zł.

Ad9.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył pismo ZSRCKU 170/2018 Zespołu Szkół Rolniczego Centrum

Kształcenia Ustawicznego .im. Stanisława Staszica w Kościelcu w sprawie przyznania dla

tygodniowego wymiaru zajęć nauczania indywidualnego w liczbie 14

godzin. Uwzględniono pozytywną opinię Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 01.02.2018 r.

w przedmiotowej sprawie.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył pismo ZST.D.413 .1.20 18 Zespołu Szkół Technicznych w Kole w

sprawie przyznania dla jtygodniowego wymiaru zajęć nauczania indywidualnego

w liczbie 12 godzin. Uwzględniono pozytywną opinię Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dnia

09.02.2018 r. w przedmiotowej sprawie.

W związku z zakupem nowego samochodu służbowego marki SKODA SUPER B wartości 129.560

zł, Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż dotychczas eksploatowanego samochodu marki SKODA

SUPER, rok produkcji 2012, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy na kwotę 35.200,00 zł.

Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie prac organizacyjno - technicznych związanych z

przygotowaniem koncepcji i urządzeniem parkingu samochodowego przy budynku "B" oraz na

przygotowanie koncepcji parkingu samochodowego przed budynkiem "A" Starostwa Powiatowego

w Kole.



Sekretarz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w spraWIe zasad

gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu

Kolskiego.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.158.237.2018.

Na tym protokół zakończono.

ProtOkÓło~p.y~aw(Zieleśkiewicz
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek
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2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybleki
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