
Protokół nr 0022.190.2014

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 19 listopada 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. Czesław Marek

4. JózefRybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek 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

0022.189.2014 z dnia 13 listopada 2014 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił projekty uchwał Zarządu Powiatu:

- w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych

podległym jednostkom.

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:



- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.190.219.2014

- W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.190.220.2014

Zmiany do budżetu przyjęte powyższą uchwałą:

- Wydział Organizacyjny i Zdrowia, OZ.3026.10.2014, przeniesienie między §§ kwoty

4.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia.

- Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego, PZ.3026.9.2014, przeniesienie

między działami kwoty 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację spotkania dot.

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kolskiego. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie

powyższych środków z rezerwy ogólnej.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.10.2014, przeniesienie między §§

kwoty 4.513,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników obsługujących Program

"Wyrównywanie Różnic Między Regionami".

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.8.2014, przeniesienie między §§

kwoty 19,00 zł, z przeznaczeniem na badanie lekarskie pracownika.

- Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.28.2014, przeniesienie między §§ kwoty

4.500,00 zł, z przeznaczeniem na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

- Liceum Ogólnokształcące w Kole, przeniesienie między §§ kwoty 20.000,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup laptopów do sal lekcyjnych niezbędnych do uruchomienia

dziennika elektronicznego oraz zakup środków czystości, tuszy i tonerów.

- Wojewoda Wielkopolski, GK-II.3146.29.2014.2, wyrażenie zgody na wykorzystanie dotacji

celowej w kwocie 40.900,00 zł na sfinansowanie zadania związanego z przetworzeniem

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów

cyfrowych.

- Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.235.2014.8, informacja o zwiększeniu planu dotacji

celowych o kwotę 1.858,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas
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działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży

Pożarnej.

- Wojewoda Wielkopolski. FB-I.3 111.392.2014.4, informacja o zwiększeniu planu dotacji

celowych o kwotę 29.144,00 zł, z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Kole na dofinansowanie bieżącej działalności Inspektoratu (10.000,00 zł)

oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole na rekompensatę za

nadgodziny, remont masztu antenowego oraz pokrycie wydatków na szkolenia (19.144,00 zł).

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.14.2014, przeniesienie

między §§ kwoty 38.809.00 zł, z przeznaczeniem na delegacje, nagrody, zakup materiałów

i wyposażenia oraz remont pomieszczenia po dyspozytorach medycznych.

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.11.20 14, dot.

zwiększenia planu finansowego o kwotę 19.144,00 zł i 1.858,00 zł, środki te pochodzą ze

zwiększenia planu dotacji celowych przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zarząd wyraził zgodę.

- Minister Pracy i Polityki Społecznej, DF-I-4021.NS.60-15-JW/14, przyznanie kwoty

środków Funduszu Pracy w wysokości 49.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody specjalne

oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła następujące sprawy:

- pismo firmy DaVita sp. z 0.0., dot. instalacji przyłącza zimnej wody dla DaVita oraz

wyrażenia zgody na przejście przez działkę na terenie SPZOZ w Kole w celu wykonania

przyłącza. Pani Jóźwiak poinformowała, że firma DaVita powinna wystąpić o zgodę do

SPZOZ w Kole, a następnie SPZOZ występuje do Powiatu o wyrażenie zgody na przejście

przez w/w działkę, wówczas Powiat ewentualną zgodę wyraża w formie uchwały Zarządu

Powiatu.

- pismo Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.221.7.459.2014,

dot. zajęcia stanowiska w sprawie wymiany źródła ogrzewania u najemcy lokalu, który

znajduje się w budynku pozostającym w trwałym zarządzie ZSE-A w Kole. W związku

z ekspertyzą Mistrza Zduńskiego, wg. którego istnieje ryzyko zatrucia tlenkiem węgla,

obecny zarządca budynku KTBS w Kole wprowadził zakaz palenia. Szacowany koszt

wymiany źródła ogrzewania wynosi 3.000,00 zł, wydatek ten nie mieści się w planie

finansowym szkoły, gdyż nie jest wydatkiem oświatowym. Zarząd Powiatu prosi p. dyrektor

Sztangę o jednoznaczną informację w kwestii proponowanego źródła ogrzewania w lokalu

zajmowanym przez najemcę (przeniesienie czy wymiana istniejącego urządzenia grzewczego,



przy wymianie prosimy o podanie proponowanego urządzenia grzewczego). Po uzyskaniu

informacji zwrotnej Zarząd zabezpieczy na powyższy cel środki finansowe.

Ad 5.

Obecne na posiedzeniu panie: Graczyk - Malińska, Wiśniewska

reprezentujące SPZOZ w Kole, poruszyły następujące tematy:

- dot. budowy drogi pożarowej na odcinku ok. 55m. Szpital otrzymał od firmy zajmującej się

Kropidłowska,

przygotowaniem projektu na powyższe zadanie wycenę kosztów, która opiewa na kwotę

195.000,00 zł, samo wykonanie odwodnienia wspomnianego odcinka drogi wyniesie ok.

56.000,00 zł. W związku z powyższym środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł

zabezpieczone przez Powiat na ten cel są niewystarczające. W ramach tych środków szpital

chce opłacić koszt związany z wykonaniem zmian w projekcie (5.000,00 zł), a za pozostałe

środki zakupić kostkę brukową, która zostanie wykorzystana przy budowie drogi pożarowej.

Zarząd wyraził zgodę na takie wykorzystanie środków finansowych z dotacji Powiatu

i jednocześnie zauważył, że koszt budowy drogi przedstawiony przez firmę projektową jest

zbyt wysoki. W związku z powyższym SPZOZ rozliczy się z firmą i przekaże projekt

Staroście, zostanie. on przeanalizowany, wówczas zostaną podjęte dalsze działania

zmierzające do znalezienia tańszej opcji wykonania drogi pożarowej.

- dot. kontraktu z NFZ na 2015 rok. Pani Graczyk - Malińska poinformowała Zarząd, że nie

podpisze kontraktu na 2015 r., który ma obowiązywać na poziomie kontraktu z 2014 r.

SPZOZ wystosował już w tej sprawie pismo do NFZ oraz Ministra Zdrowia. Zarząd przyjął

do wiadomości.

- dot. dzierżawy gruntu na terenie SPZOZ w Kole przez Wspólnotę mieszkaniową "Cichy

Kąt". Zarząd wyraża zgodę na dzierżawę w formie bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Jednak w pierwszej kolejności Wspólnota powinna wystąpić z pismem w tej sprawie do

SPZOZ w Kole.

Zarząd powrócił do tematu projektów uchwał Rady Społecznej SPZOZ przedstawionych na

posiedzeniu Zarządu w dniu 13 listopada br. (w sprawie opinii dot. zaciągnięcia pożyczek lub

kredytów bankowych na pokrycie zobowiązań zasądzonych przez sąd odszkodowań za

doznane krzywdy, poniesione koszty leczenia i rehabilitacji, zakup sprzętu rehabilitacyjnego

i wypłaty renty oraz w sprawie zaopiniowania zmiany planu finansowego, w tym planu

inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na 2014

rok). Zarząd stoi na stanowisku aby SPZOZ poczekał w tej sprawie na wyrok Sądu.
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Ad6.

Zarząd zapoznał się z:

- projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego

Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21.

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.190.221.2014

- pismem Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koście1cu, ZSRCKU

1091/2014, w sprawie indywidualnego nauczania uczennicy w wymiarze 12 godzin

tygodniowo, opinia Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu jest pozytywna. Zarząd wyraził

zgodę w ramach środków własnych jednostki.

- pismem Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.413.8.466.2014,

w sprawie indywidualnego nauczania uczennicy w wymiarze 12 godzin tygodniowo, opinia

Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu jest pozytywna. Zarząd wyraził zgodę w ramach środków

własnych jednostki.

- pismem Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.413.8.460.2014,

w sprawie indywidualnego nauczania uczennicy w wymiarze 12 godzin tygodniowo, opinia

Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu jest pozytywna. Zarząd wyraził zgodę w ramach środków

własnych jednostki.

Ad 7.

Na Zarządzie nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Anna Bocian

Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

3. Czesław Marek

2. Marek Banaszewski

4. JózefRybicki
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