
Protokól nr 0022.111.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu Ol marca 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000
. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

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

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. JózefRybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Przebieg posiedzenia

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że

jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik li" 2 do protokołu):

Ad. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.11 0.20 17 z dnia 22 lutego 2017 r., nie wnosząc do niego uwag ipoprawek. Tym samym

protokół został przyjęty i podpisany.

Ad3.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole oraz firmy SMIF.



Powrócono do tematu rozbudowy szpitala. Przedstawiciele firmy przygotowali program

funkcjonalno - użytkowy oraz koncepcję architektoniczną. Dokumenty zostały uzgodnione ze

strażą pożarną oraz sanepidem. Według przedstawionych dokumentów koncepcja

architektoniczna obejmuje również remont II piętra i przeniesi nie tam oddziału

wewnętrznego. Pani Wiśniewska poinformowała że wcześniejsze rozmowy z firmą nie

obejmowały tego oddziału z uwagi na ograniczone środki finansowe jakimi szpital będzie

dysponował na rozbudowę i modernizację. Pau Wołosiński z firmy SMIF poinformował, że

bez remontu II piętra SPZOZ straci połowę miejsc na oddziałach chirurgii i wewnętrznym.

Podkreślił też, że szpital na chwilę obecną nie otrzymał z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -

Epidemiologicznej w Poznaniu przedłużenia terminu dostosowania SPZOZ do postawionych

wymogów. Starosta wyraził zainteresowanie przeprowadzeniem remontu II piętra.

W dalszej części posiedzenia firma przedstawiła kosztorys inwestycji oraz wskazano źródła

finansowania:

1) szacowany koszt dobudowy nowego skrzydła + remont pomieszczeń po oddziale

chirurgii - 9.800.000 zł (bez wyposażenia); remont części II piętra - ok. 1.800.000 zł;

2) źródła finansowania: dotacja powiatu kolskiego, wpływy z wynajmu, środki własne

SPZOZ w Kole.
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również, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór

wniosków w ramach WRPO - Poddziałanie 9.1.1 "Infrastruktura ochrony zdrowia". Zwrócił

się również z prośbą o upoważnienie firmy SMIF do rozmów z potencjalnymi najemcami.

Główna księgowa SPZOZ poinformowała, że szpital nie dysponuje środkami własnymi,

z których można by sfinansować inwestycję. poinformował, że firma jest

w stanie pozyskać inwestorów, którzy wyłożą brakującą kwotę inwestycji.

Następnie poruszono temat powstania centrum opieki senioralnej. Przedstawiciele firmy

podkreślili, że mają chętnego inwestora, który stworzy centrum opieki. Powiat i SPZOZ

proponują formę dzierżawy dla tej inwestycji. Dyrektor Chmielecki zauważył, że kwota na

budowę centrum podana w przedłożonym wcześniej kosztorysie jest zbyt niska. Przy okazji

podkreślił, że opcja samodzielnej rozbudowy szpitala przez SPZOZ będzie tańsza

w realizacji. Pani Wiśniewska poinformowała także, że SPZOZ planuje przystąpić i pozyskać

zewnętrzne środki finansowe na termomodernizację pozostałych budynków SPZOZ.

Na zakończenie spotkania Starosta poprosił przedstawicieli firmy SMIF o zorganizowanie

spotkania dyrekcji szpitala z potencjalnym inwestorem zainteresowanym budową centrum

opieki senioralnej. Natomiast dalsze decyzje w kwestii kontynuacji współpracy z firmą SMIF

zapadną w późniejszym terminie.



Ad 4.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa poruszył temat

przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu

powiatu kolskiego w roku 2017, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie

400.000 zł, planowana kwota pomocy to 157.000 zł. W związku z przyjętą formą

dofinansowania w formie refundacji zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie

powiatu środków w kwocie 157.000 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Do programu realizowanego przez Powiat Kolski będą mogły przystąpić gmmy z terenu

powiatu, które mają przeprowadzoną inwentaryzację w w/w zakresie oraz zabezpieczą środki

finansowe.
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Ad 5.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Wasiak przedstawił

propozycję produkcji filmu promocyjnego powiatu kolskiego. Przewidywany koszt produkcji

wyniesie do 10.000 zł. Zarząd wyraził zgodę na produkcję filmu. Naczelnik Wasiak zwróci

się do lokalnych firm z propozycją możliwości dofinansowania zadania.

Ad 6.

Starosta przedstawił dwa projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

wraz z ustaleniem jej przebiegu.

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 0025.111.159.2017

• w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.

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 0025.111.160.2017

Ponadto Zarząd zapoznał się z:



- zaproszemem Zarządu Oddziału Wojewodzkiego Związku OSP RP Województwa

Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Ośrodka Organizacji Szkolenia Zawodowego' Param"

w Warszawie do wzięcia udziału w szkoleniu - seminarium ppoż. pn. "Numery Twoich

Przyjaciół 998-112" połączonym z programem artystycznym. Zarząd wyraził zgodę na

wydatkowanie na ten cel kwoty 650,00 zł netto.

- pismem Liceum Ogólnokształcącego w Kole, SE.4352.1.2017, prośba o wyrażenie zgody na

objęcie nauczaniem indywidualnym uczennicy. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

(OK.4352.2.2017) pozytywnie zaopiniował wniosek w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

Zarząd wyraził zgodę na objęcie uczennicy nauczaniem indywidualnym w wymiarze 12

godzin tygodniowo w ramach środków własnych szkoły. Wydział OK powiadomi jednostkę.

- pismem Wójta Gminy Grzegorzew, RDS.6624.1.2017, prośba o zwolnienie lub zmniejszenie

opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów wobec mieszkańców

m. Barłogi w związku z nadaniem nazw ulicom w w/w miejscowości. Wydział Komunikacji

i Transportu negatywnie odniósł się do powyższego wniosku. Wnioski Wójta Gminy

Kościelec, Wójta Gminy Olszówka oraz Burmistrza Miasta Dąbia w podobnych sprawach

również zostały załatwione odmownie. Mając powyższe na uwadze Zarząd nie wyraził zgody

na zwolnienie lub zmniejszenie opłat.

Ad 7.

Na tym protokół zakończono.
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Protokółowała:

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

3. Czesław Marek

2. Marek Banaszewski

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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