
Protokół nr 0022.2.2014

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 10 grudnia 2014 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 1000
• Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Obliząjek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

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 obecności stwierdził, że jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania

tematów przewidzianych porządkiem obrad (załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad. J

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad. 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.1.2014

z dnia 03 grudnia 2014 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad 3.

Skarbnik przedstawił pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD.GK.076.l2.2014, dot.

wniesienia przez Powiat Kolski opłaty tytułem zaliczki w wysokości 1.000,00 zł na czynności

biegłego w sprawie z powództwa p-ko Powiatowi Kolskiemu



o odszkodowanie za zalane grunty. W związku z udzielonym pełnomocnictwem

p. Grzegorzowi Kujawie do reprezentowania Powiatu Kolskiego przed Sądem w powyższej

sprawie Zarząd ustalił, że wszelkie koszty związane ze sprawą będą ponoszone przez

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Skarbnik poinformował Zarząd, że pomimo wcześniej wysłanego pisma do SPZOZ w Kole

(28 luty 2014 r.) w sprawie zmiany harmonogramu spłat kredytu bankowego celem

zmniejszenia sumy poręczenia SPZOZ do dnia dzisiejszego nie zajął się tą sprawą.

Ponadto Skarbnik omówił dwa projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

- w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu wieloletniej prognozy

finansowej powiatu kolskiego na lata 2015 - 2024.

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.2.3.2014

- w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego

na 2015 rok.

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.2.4.2014

Ad 4.

- główna księgowa Liceum Ogólnokształcącego w Kole poruszyła

temat dot. budowy placu apelowo - parkingowego z dostosowaniem dla osób

niepełnosprawnych przy LO w Kole. Dyrektor Koligot planuje złożyć wniosek

o dofinansowanie w/w zadania w ramach środków PFRON, jednak na dzień składania

wniosku szkoła musi posiadać projekt techniczny. poinformowała, że

szkoła będzie w stanie zabezpieczyć kwotę 6.000,00 zł (koszt wykonania projektu) ze

środków własnych, poprosiła natomiast o zabezpieczenie po stronie Powiatu środków

finansowych w kwocie 600,00 zł na opłacenie rachunku za wykonanie map geodezyjnych,

niezbędnych do realizacji w/w zadania. Szkoła na chwilę obecną zabezpieczy w ramach

?



środków własnych koszt przygotowania projektu technicznego oraz wykonanie map

geodezyj nych.

AdS.

Obecne na posiedzeniu przedstawicielki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole w osobach: poruszyły

następujące tematy:

- prośba o udzielenie przez Powiat pożyczki w wysokości 482.000,00 zł. Pożyczka ta zostanie

przeznaczona na spłatę zobowiązań zasądzonych przez sąd, tj. odszkodowań za doznane

krzywdy, poniesione koszty leczenia i rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

i wypłaty renty. Proponowany przez SPZOZ okres spłaty to 30 miesięcy. Kwota pożyczki

obejmuje wartość roszczeń oraz odsetki ustawowe, przyjmując dzień zapłaty wyroku

31.12.2014 r. SPZOZ w Kole zaproponował spłatę rat pożyczki w równych ratach

miesięcznych w ostatnim dniu kalendarzowym począwszy od 31.01.2015 r. Skarbnik

poinformował, że z budżetu powiatu na 2014 r. nie ma możliwości udzielenia pożyczki na

rzecz SPZOZ. Zarząd zapytał czy istnieje inna możliwość pozyskania przez szpital potrzebnej

kwoty. Księgowa udzieliła odpowiedzi, że SPZOZ nie ma szans na uzyskanie kredytu

w bankach komercyjnych, istnieje możliwość uzyskania kredytu w formie poręczenia przez

Powiat w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w innych instytucjach finansowych. Zarząd

wyraził zgodę na poręczenie SPZOZ w Kole kredytu w BGK na kwotę 482.000,00 zł.

- SPZOZ/GKlPW/2514/76/2014, dot. wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych SPZOZ

w Kole. Zarząd wyrazi zgodę po dostosowaniu się przez SPZOZ do §6 ust. 1 załącznika do

Uchwały Nr XXXVIIV172/2013 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2013 r.,

w sprawie zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole, który stanowi, że kasacji poddane mogą być te składniki, które mimo

przeprowadzenia co najmniej dwóch przetargów nie znalazły nabywcy.

- SPZOZIDAGIPW /28/2513/2014, dot. wyrażenia zgody na przesunięcie terminów realizacji

następujących zadań:

• "Budowa drogi pożarowej w SPZOZ w Kole", w zakresie realizacji budowy drogi po

obniżonych kosztach doszło do opóźnienia realizacji w/w zadania. SPZOZ w Kole

wnioskuje o zmianę §1 ust.3 Porozumienia "Termin wykonania zadania ustala się na

okres od 03.04.2014 r. do 31.12.2014 r., §6 ust.2 "Ostateczne rozliczenie wraz

z uwierzytelnionymi kserokopiami faktur i poleceń przelewów potwierdzających

wydatkowanie środków SPZOZ złoży w terminie do 15.01.2015 f." i §8



"Porozumienie zawiera się na okres od 03.04.2014 r. do 15.01.2015 r.". Zarząd wyraził

zgodę,

• "Modernizacja Oddziału Chirurgii w SPZOZ w Kole", propozycJa zmiany terminu

spowodowana jest koniecznością usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowo

- kosztorysowej przez biuro projektowe. SPZOZ w Kole wnioskuje o zmianę §I ust.3

Porozumienia "Termin wykonania zadania ustala się na okres od 03.04.2014 r. do

31.12.2014 r., §6 ust.2 "Ostateczne rozliczen ie wraz z uwierzytelnionymi kserokopiam i

faktur i poleceń przelewów potwierdzających wydatkowanie środków SPZOZ złoży

w terminie do 15.01.2015 r." i §8 "Porozumienie zawiera się na okres od 03.04.2014 r. do

15.O 1.2O l 5 r.". Zarząd wyraził zgodę.

• "Modernizacja Oddziału Wewnętrznego l w SPZOZ w Kole - etap 11", propozycja zmiany

terminu spowodowana jest ograniczonym czasem realizacji porozumienia w związku

z tym, iż zostało ono zawarte w dniu 02.10.2014 r. SPZOZ w Kole wnioskuje o zmianę

§l ust.3 Porozumienia "Termin wykonania zadania ustala się na okres od 02.10.2014 r. do

31.12.2014 r., §6 ust.2 "Ostateczne rozliczenie wraz z uwierzytelnionymi kserokopiam i

faktur i poleceń przelewów potwierdzających wydatkowanie środków SPZOZ złoży

w terminie do 15.01.2015 r." i §8 "Porozumienie zawiera się na okres od 02.10.2014 r. do

15.01.2015 r.". Zarząd wyraził zgodę.

• Pani Urbaniak poinformowała, że część z otrzymanych już faktur do rozliczenia

z dotacji "Modernizacja Oddziału Wewnętrznego I w SPZOZ w Kole - etap 11" nie może

zostać rozliczona przez Powiat z przyczyn formalnych. Faktury, których nie może

rozliczyć Powiat zostaną zapłacone ze środków własnych szpitala. Zarząd wyraził zgodę.

W przypadku rozliczenia powyższych porozumień Zarząd zobowiązał Skarbnika do sprawdzenia

aneksów do porozumień pod względem finansowym.
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Starosta zapytał jak wygląda kwestia wystąpienia przez SPZOZ w Kole do BGK w sprawie

zmiany harmonogramu spłat kredytu bankowego celem zmniejszenia sumy poręczenia. Główna

księgowa poinformowała, że dyrektor Graczyk - Malińska przebywa obecnie w delegacji

w związku z kontraktem z NFZ na 2015 r. Zarząd ponownie zobowiązał p. dyrektor Graczyk -

Malińską do wystąpienia do Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie zmiany harmonogramu

spłat kredytu bankowego celem zmniejszenia sumy poręczenia. Zarząd oczekuje na odpowiedź

w powyższej sprawie.

Ponadto p. Urbaniak przedstawiła następujące pisma:



, .

- projekt pisma do Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie

zapewnienia opieki psychiatrycznej dla mieszkańców powiatu kolskiego. Prośba o dodatkowe

zakontraktowanie świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dla

mieszkańców powiatu kolskiego. Zarząd zapoznał się i zaakceptował projekt pisma.

- Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, dot. wsparcia finansowego, które

pozwoli realizować cele statutowe Stowarzyszenia. Zarząd nie wyraził zgody z uwagi na brak

środków finansowych w budżecie na powyższy cel.

- Urzędu Miejskiego w Kole, GN. 7140.1.234.2014, dot. wygospodarowania w zasobach

gminnych lokali miasta Koła trzech lokali mieszkalnych dla trzech rodzin, które obecnie

zamieszkują w budynku na terenie SPZOZ w Kole, który decyzją Zarządu Powiatu

przeznaczony jest do rozbiórki. Z uwagi na trudną sytuację lokalową miasta brak jest

możliwości wygospodarowania takich lokali. Zarząd przyjął do wiadomości.

Pani Urbaniak przedstawiła również projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie

ustalenia wynagrodzenia Starosty Kolskiego. Zarząd nie wniósł uwag do projektu, zostanie on

przedstawiony na grudniowej sesji Rady Powiatu.

Ad 6.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, OK.2120.11.2014, dot. zaktualizowania dodatków

motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek. Zarząd

pozostawił dodatki na poziomie obecnie obowiązującym, zostały one ustalone na okres

3 miesięcy.

- Burmistrza Miasta Koła, Fn. 7231.26.2014, dot. wpływów z tytułu opłat wnoszonych

w parkomatach ustawionych na drogach powiatowych, za miesiąc listopad 2014 r.

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0761.10.2014, przekazanie

kserokopii dokumentów potwierdzających wydatkowanie kwoty 60.000,00 zł ze środków

Funduszu Wsparcia PSP. Zostały one wydatkowanie przez KPPSP na dofinansowanie zakupu

średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Stowarzyszenia Gmin Powiatów Wielkopolski, SGiPW/208/2014, propozycja

przystąpienia Powiatu Kolskiego w poczet członków Stowarzyszenia. Powiat Kolski jest już

członkiem Związku Powiatów Polskich w związku z powyższym Zarząd nie wyraził

zainteresowania propozycją Stowarzyszenia.

- Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, OK-031.1.2014, dot. uwzględnienia w planie

dochodów powiatu na 2015 r. kwoty 8.400,00 zł. Dochody te będą pozyskane za
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przeprowadzenie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kole badań i wydanie

opinii i orzeczeń dla dzieci z autyzmem uczęszczających do szkół prowadzonych przez

Powiat Turecki.

- ugodą z _ , zamieszkałym w wykupu części

nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Kole zajętej przez Powiat Kolski pod drogę.

Ad 7.

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. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki
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