
Protokół nr 0022.169.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 17 maja 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000. 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. JózefRybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

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

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.168.2018 z

dnia 09 maja 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty

i podpisany.

Ad3.

Obecny na posiedzeniu oraz dr poruszyli sprawę obsady

stanowiska OrdynatoraJKierownikaoddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kle.

poinformował, że planuje zakończyć pracę 30.06 br. i przejść na emeryturę. Obecny zespół

Oddziału Chirurgii jest zorganizowany. Dyrekcja szpitala wiedząc o planach ogłosiła-konkurs na stanowisko kierownika Oddziału Chirurgii. Dr yk poinformowali,

że w związku z sytuacją, która ma miejsce w szpitalu Zesp~ChlrurgII podjął decyzje, że

z dniem 01.06. hl'. składają wypowiedzenia z pracy. Główną przyczyną jest narzucenie



koordynatora Oddziału z zewnątrz, jest to osoba nie znana, nie przedstawiona na oddziale. Lekarze

zgłaszają również brak woli współpracy ze strony dyrekcji szpitala. Chirurdzy dostali zapewnienie

z innego szpitala, że jeżeli złożą wypowiedzenia w SP ZOZ w Kole, to cały zespół będzie

zatrudniony w innej lecznicy.

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że dyrektor Cezary Chmielecki będzie obecny na

dzisiejszym posiedzeniu i poruszy ten temat. Zarząd podejmie rozmowy z dyrekcją szpitala,

jednocześnie chciałby, żeby w/w konflikt został rozwiązany z jak najmniejszą szkodą dla szpitala i

pacjentów.

Ad4.

Obecni na posiedzeniu Dyrektor ZSRCKU w Kościelcu Wiesław Kujawa i główna księgowa Anna

Komorowska przedstawili sytuację finansową placówki. Zwrócili się z prośbą o przekazanie

dodatkowej raty środków w miesiącu maju w kwocie 204 100 z przeznaczeniem na:

- realizację odpisu na ZFŚS w kwocie 96 436 zł

- opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc kwiecień w kwocie 21 664 zł

(termin płatności upływa 20.05.2018r.)

- regulowanie bieżących zobowiązań jednostki w celu zachowania płynności finansowej w kwocie

86000 zł.

Pani Anna Komorowska wspomniała, że konieczne jest przeprowadzenie audytu oraz szkolenie

pracowników związane z ochroną danych osobowych i dostosowaniem jednostki do przepisów

europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Konieczne jest także

zabezpieczenie środków na wypłatę nagród jubileuszowych, opłaty za ogrzewanie gazowe za m-c

kwiecień oraz zaliczkę za gaz na miesiąc kolejny. W związku z wyjazdem Zespołu Tańca

Ludowego na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny do Czech jest potrzeba zakupu nowych

strojów męskich, co stanowi kwotę 6 000 zł.

Zarząd wyraził zgodę na zaliczkowe przekazanie kwoty 21 664 zł na opłacenie podatku

dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty 96 436 zł na dokonanie odpisu na ZFŚS w formie

zaliczki w ramach aktualnego planu finansowego. Pozostała kwota może być przekazywana jeśli

zostanie to udokumentowane brakiem środków. Powyższe stanowisko Zarządu w zakresie

przekazywania zaliczkowego środków odnośnie odpisu na ZFŚS dotyczy także pozostałych

jednostek oświatowych.

Dyrektor Wiesław Kujawa powiedział, że sala gimnastyczna w ZSRCKU w Kościelcu jest w złym

stanie. Starosta poinformował, że placówki oświatowe muszą przygotować wykaz zaleceń Straży

Pożarnej oraz Sanepidu. Po rozeznaniu w temacie, szkoły otrzymają środki na wykonanie



najpilniejszych prac wskazanych w zaleceniach pokontrolnych. Sprawę będzie monitorował

wicestarosta.

Ad 5.

Zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Dorota Szkudlarek przedstawiła

projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza

Wielkiego w Kole

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 0025.169.251.2018

Zarząd Powiatu poruszył temat subwencji oświatowej. Naczelnik Wydziału Finansów powiedziała,

że dyrektorzy wszystkich szkół ponadgimnazjalnych złożyli pisma w sprawie zaliczkowego

przekazania środków na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, dokonanie odpisów na

ZFŚS, sfinansowanie wydatków rzeczowych. Uważa, że Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

powinien dokonać weryfikacji w/w wydatków. Subwencja oświatowa została zwiększona o środki

na kursy kwalifikacyjne w kwocie 3 500 000 zł. Jej zdaniem to za mała kwota, gdyż zgodnie z

metryczką potrzeba kwoty 5 239 000 zł.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak uważa, że należy zrobić bilans wydatków wszystkich szkół

publicznych. Dlatego Wydział Oświaty powinien na sesję czerwcową Rady Powiatu Kolskiego

przygotować propozycje dostosowania planów finansowych w zakresie m.in. dotacji dla szkół

niepublicznych, szkolnictwa specjalnego, kursów kwalifikacyjnych.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju

przedstawił następujące sprawy:

- projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Za zasługi dla Powiatu Kolskiego".

Zgodnie z zapisami uchwały tytuł honorowy "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego" nadaje się Panu

Zarządzania Kryzysowego Pan Zenon Wasiak

Mirosławowi Macherskiemu - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Koło. Akt Nadania tytułu oraz

statuetka okolicznościowa będą wręczone Panu Macherskiemu podczas Powiatowego Dnia Lasu w

dniu 25.05.br.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały.



- ze względu na dostosowanie planu finansowego do bieżących wydatków jest potrzeba dokonania

zmian w planie finansowym wydziału w Dziale 921 rozdziale 92195 polegające na zmniejszeniu

planu wydatków o kwotę 5000 zł w §4300 zakup usług pozostałych a zwiększenie planu w §4170

wynagrodzenia osobowe o kwotę 5000 zł. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian.

- ) firma DESIGN przedłozyłofertę zorganizowania dla młodzieży

ponadgimnazjalnej (ponad 50 uczestników) Turnieju Wiedzy Historycznej dotyczącej drogi naszego

kraju do niepodległości. Koszt organizacji turnieju 3890,00 zł netto.

Zarząd nie wyraził zgody na przekazania środków finansowych na w/w cel.

- Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wielkopolskim organizuje w dniu 03.06. br w

Raszkowie Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym

zwracają się z prośbą o wytypowanie osoby, która wzięła by udział w w/w Turnieju.

Zarząd zwrócił uwagę, że niedługo odbędą się Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty

Kolskiego i można wytypować odpowiednią osobę spośród laureatów.

- Forum Gospodarcze Aktywne Koło zwróciło się z o wsparcie finansowe dot. organizacji

I Kolskich Targów Przedsiębiorczości w dniu 09.06.br. Zarząd zwrócił uwagę, że w przesłanym

piśmie nie ma zawartych szczegółów odnośnie planowanego wydarzenia, w związku z tym

postanowił wstrzymać się od podjęcia wiążących decyzji w tym temacie.

Obecny na posiedzeniu Zarządu Pan Cezary Chmielecki przedstawił zestawienie wykonania

świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za okres styczeń - kwiecień 2018r - łącznie

wykonanie świadczeń 100,30%. Powiadomił również, że otwarta jest poradnia kardiologiczna, w

której przyjmuje 6 lekarzy, dokonano zakupu urządzenia Holterowskiego i defibratora. Dyrektor

Chmielecki powiedział, że NFZ nie rozpisał jeszcze konkursów na działalność poradni, w związku

z tym proponuje, aby Starosta wraz z nim pojechał do NFZ do Poznania zorientować się jak będą

przyznawane środki na działalność poradni.

Zarząd przyjął do wiadomości w/w sprawy.

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu

obecny był ( . i dr , którzy mieli uwagi dot. powołania nowego

kierownika Oddziału Chirurgii w SP-ZOZ w Kole. Zdaniem w/w osób nowy kierownik jest osobą

nieznaną i nic o tej osobie nie wiedzą. Jeżeli dyrekcja szpitala nie podejmie rozmów z lekarzami z

Oddziału Chirurgii, to cały zespół z dniem 01.06.br. złoży wypowiedzenia z pracy. Starosta

wspomniał, że Zarządowi Powiatu zależy, aby Oddział nadal sprawnie funkcjonował.

Dr Cezary Chmielecki odpowiedział, że lekarze z Oddziału Chirurgii nie raz przychodzili do niego

z roszczeniami finansowymi. Obecnie sytuacja finansowa szpitala nie jest dobra, ponieważ trzeba



będzie niedługo zapłacić zasądzone zobowiązanie do ZUS, wypłaty odszkodowań dla pacjentów

oraz trwa rozbudowa szpitala, więc nie stać szpitala na zwiększanie uposażeń lekarzy. Poczynił

pewne oszczędności poprzez zmniejszenie liczby godzin lekarzy, nie spotkało się to z

przychylnością ze strony personelu medycznego. Jako Dyrektor miał prawo ogłosić konkurs na

kierownika Oddziału Chirurgii, gdyż obecny ordynator 31.06.br odchodzi na emeryturę. W wyniku

konkursu został wyłoniony nowy kierownik Oddziału.

Starosta podkreślił, że lekarzom oddziału chirurgicznego w głównej mierze nie zależy na środkach

finansowych, które też są bardzo ważne, ale na pierwszym miejscu stawiają wybór kierownika

oddziału.

Dyrektor Chmielecki stwierdził, że to on jest Dyrektorem i decyzje kadrowe to sprawa pracodawcy.

Jednocześnie Zarząd zwrócił się do dyrektora o podjęcie rozmów z lekarzami z Oddziału Chirurgii

aby zażegnać powstający konflikt. Zarząd jest zdania że trzeba rozmawiać i dojść do porozumienia.

Na posiedzeniu obecna była również Pani Lilla Urbaniak - Główny specjalista.

Ad 8.

- p. Łączkowski powrócił do pisma PZD.GK.052.05.2018 dot. Karty do głosowania pisemnego w

sprawie postępowania sanacyjnego spółki Hawe Telekom Sp. z o o dot. restrukturyzacji. Powyższa

spółka jest dłużnikiem Zarządu Powiatu - Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z tytułu

umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi za rok 2016.

Pan Łączkowski poinformował, że sprawa była konsultowana z radcą prawnym p. Dorotą

Orchowską oraz Wydziałem Finansów Starostwa Powiatowego w Kole. Ustalono, że wybrany

zostanie wariant zaspokojenia wierzytelności poprzez likwidację majątku Hawe Telekom i sprzedaż

całości przedsiębiorstwa na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze przetargu (propozycja układowa

Rady Wierzycieli z dnia 14.12.20 16r.). Zarząd wyraził zgodę na takie rozwiązanie.

- p. Kujawa poinformował, że otrzymał od przedstawicieli pana Ryszarda Kubiaka Firma KAAR

inwestora parku handlowego przy ul. Żelaznej i Ogrodowej w Kole dwie propozycje rozwiązania

skrzyżowania ulicy Żelaznej i Nowowarszawskiej. Pierwsza koncepcja zakłada budowę mini

ronda, jednak z powodu drzewa stanowiącego pomnik przyrody konieczne stało się przerwanie

chodnika - ciągu pieszego, co dyskwalifikuje to rozwiązanie. Druga koncepcja zakłada budowę

skrzyżowania zwykłego skanalizowanego z lewoskrętem jadąc od ul. Stary Rynek. Zarząd

wstępnie, pozytywnie zaopiniował przedstawione rozwiązanie, jednak dla oceny końcowej

wymagane jest przedłożenie Zarządowi planu zagospodarowania całej ulicy Żelaznej i

Starowarszawskiej wraz z przekrojem podłużnym.



- Dyrektor Grzegorz Kujawa poinformował, że zachodzi potrzeba zakupu samochodu dostawczego

dla PZD w Kole. Stan techniczny samochodu Lublin rok produkcji 2000 jest zły, ze względu na

negatywny wynik badania technicznego nie został dopuszczony do ruchu. Koszt nowego pojazdu

wynosi 130000 zł.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie dochodów PZD w Kole o kwotę 130000 zł z przeznaczeniem

na zakup samochodu dostawczego. Środki będą pochodzić z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Samochód marki Lublin powinien zostać wycofany z eksploatacji i zezłomowany. Zarząd wyraził

zgodę na złomowanie w/w samochodu.

- Zarząd powrócił do tematu wspólnych inwestycji drogowych z Gminą Grzegorzew. Postanowiono

wprowadzić do budżetu powiatu na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego zadania pn.

1. "Przebudowa drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice"

2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3428P w miejscowości Ponętów Dolny"

3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka".

Montaż finansowy będzie zgodny z przyjętymi przez Radę Gminy Grzegorzew uchwałami o

udzielniu pomocy finanoswej Powiatowi Kolskiemu. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przygotuje

projekt umowy z gminą Grzegorzew.

Ad 9.

Pan Sławomir Wojtysiak poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przeprowadził pomiar

ruchu na skrzyżowaniu ulic Kolejowa, Blizna, Piaski w sprawie zagadnienia dot. zmiany

pierwszeństwa przejazdu na w/w skrzyżowaniu z którego wynika, iż ulica Piaski i Blizna średnio

przenoszą 60.8 % ruchu drogowego wobec 39,2% ruchu występującego na ulicy Kolejowej.

Proponowana zmiana polegałaby na podporządkowaniu ruchu przejazdu na ulicy Kolejowej w

stosunku do ciągu ulic Piaski-Blizna. Powyższa zmiana w organizacji ruchu pozytywnie wpłynie

również na projektowaną budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Toruńskiej z Towarową. Ruch

pojazdów ciężarowych odbywałby się na tym samym zasadach jak obowiązywał do tej pory w

zakresie ulicy Bliznej od strony ulicy Kolejowej tylko w kierunku ronda Opałki, ale ulicą

nowowybudowaną Piaski. Pan Wojtysiak wnosi o zabezpieczenie kwoty 5 000 zł na sporządzenie

projektu zmiany organizacji ruchu. Natomiast oszacowanie kosztów zakupu odpowiedniego

oznakowania i wykonania w terenie możliwe będzie po opracowaniu przedmiotowego projektu

zmiany organizacji ruchu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę.

Ad 10.



Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr

XLVI/312/2018 z dnia 26.04.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

w części dotyczącej udzielenia przez Powiat Kolski dotacji celowej dla jednostek spoza sektora

finansów publicznych, dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Intelektualną w Kole w kwocie 30 000 zł nie znajduje podstaw prawnych. W związku z powyższym

Zarząd postanowił zgłosić na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego wycofanie w/w środków z

planu finansowego budżetu powiatu na 2018r.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że środki finansowe w kwocie 7 000 zł, które zostały

przekazane dla Komendy Powiatowej Policji w Kole na zakup sztandaru zostaną

przekwalifikowane i przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych związanych z uroczystym

nadaniem sztandaru kolskiej jednostce.

Zarząd wyraził zgodę.

Ad 11.

Wicestarosta Marek Banaszewski odczytał protokół z otwarcia ofert na zadanie "Remont części

warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole". Wpłynęły 2 oferty: Przedsiębiorstwa

Budowlanego Kaziemirza Oliwieckiego z Krzymowa na kwotę 560 676,77 zł oraz P.H.U.U

MISZBUD na kwotę 369 886,15 zł. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo

MISZBUD. Wicestarosta powiedział, że w związku z w/w zadaniem zabraknie środków na nadzór

inwestorski w kwocie 7 400 zł. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków na w/w

zadanie na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Poza tym Wicestarosta Marek Banaszewski 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 2018"

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 0025.169.252.2018

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że Powiat Kolski otrzymał dotację z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.

"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku

2018" w wysokości 153400 zł. Gminy przekazały na w/w zadanie środki w łącznej kwocie 230000

zł. Powiat przeznacza kwotę 20 000 zł. Zgoda Zarządu.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego.



Sekretarz Andrzej Tomczyk przedstawił następujące sprawy:

- pismo Wójta Gminy Grzegorzew Nr RDS.6721.1.2017 dot. uzgodnienia projektu "Zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew

- Etap I" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zarząd przyjął do wiadomości.

- pIsmo Marszałka Województwa Łódzkiego nr BPPWŁ.ZP.420.10.7.2018 dot. planu

zagospodarowani przestrzennego województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania

przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonowania Łodzi wraz z Prognozą Oddziaływania na

Środowisko. Zarząd przyjął do wiadomości.

- pismo Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego DN.7630.1.77.2015.2018 dot. Planu

zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko- pomorskiego. Zarząd przyjął do

wiadomości.

- pismo Prezesa Orkiestry Dętej OSP w Kole z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 3 000 zł XII

Turnieju Orkiestr Dętych o "Kryształowe Koło", który ma się odbyć 10.06.br. na stadionie MOSiR

w Kole. Zarząd zwrócił uwagę, że jako współorganizator współfinansuje XX Powiatowy Przegląd

Orkiestr Dętych w dniu 03.06. br. w Parku Moniuszki w Kole,

- pismo nr OZ.033.22.2018 dot. podania nowej ceny wywoławczej w sprawie sprzedaży samochodu

osobowego marki Skoda Super rok produkcji 2012 w formie drugiego postępowania

przetargowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami cena wywoławcza w drugim przetargu

może zostać obniżona, jednak nie więcej niż połowa ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.

Cena wywoławcza w I przetargu wynosiła 35 200 zł brutto. Zarząd postanowił obniżyć cenę do

kwoty 30 000 zł brutto.

Protokółowała: Malwina Morzycka
'I'~ rio........... ; ~.~ .

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki


	Page 1
	Titles
	- 


	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Titles
	........... ; ~.~ . 

	Images
	Image 1



