
Protokól nr 0022.121.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 17 maja 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. Urszula Kikosicka

3. 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 iprzystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad.1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali Slę z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.120.2017 z dnia 09 maja 2017 L, nie wnosząc do niego uwag ipoprawek. Tym samym

protokół został przyjęty i podpisany.

Ad 3.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Nowaczyk przedstawił

projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu

Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych

oraz budowę i remont zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
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- wniosek poparło - gło ów 3

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona Nr 0025.121.177.2017

Ad4.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Chmielecki

poruszył następujące tematy:

- omówił sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2016. Aktywa trwałe wzrosły

w porównaniu do 2015 roku ubiegłego o 579 861,44 zł. Na kwotę tę składają się: zakup

trzech ambulansów z wyposażeniem (w formie leasingu) oraz środki trwałe w budowie

(budowa II etapu drogi pożarowej ze środków organu założycielskiego). Aktywa obrotowe

natomiast wzrosły o 140 182,64 zł. Wpływ na to miały należności wyższe o 738 470,17 zł

oraz stan środków w kasie i na rachunkach bankowych, który był niższy w stosunku do roku

ubiegłego o kwotę 672 281,94 zł (z uwagi na zapłatę zobowiązań wymagalnych).

W przypadku pasywów sytuacja w stosunku do roku 2015 przedstawia się następująco:

jednostka zanotowała wzrost kapitału (funduszu) własnego o kwotę zysku za rok 2016, tj.

1 220 854,48 zł; zobowiązania długoterminowe wzrosły o 47 084,61 zł; zobowiązania

krótkoterminowe wzrosły o 78 798,35 zł; zobowiązania z tytułu dostaw i usług spadły

o kwotę 143 552,60 zł. Zarząd przyjął sprawozdanie.

- przedstawił potwierdzenie wpływu wniosku o dofinansowanie w ramach środków unijnych

projektu, jaki został złożony przez SPZOZ w Urzędzie Marszałkowskim Woj.

Wielkopolskiego. Projekt dot. zadania: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz

wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz

z rozwojem usług medyczny h świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu".

- dot. konieczności wymiany karetki transportowej z uwagi na wysoki koszt naprawy, który

jest równy wartości pojazdu. Dyrektor chce zakupić używaną karetkę ze środków własnych

szpitala. Zarząd wyraził zgodę.

- dot. planowanego ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane dot. zadania

"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na

rzecz mieszkańców powiatu". Zamówienie zostanie ogłoszone w ciągu najbliższego tygodnia,

natomiast rozpoczęcie prac budowlanych dyrektor planuje na sierpień.
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- centrum opieki senioralnej i paliatywnej dyrektor Cłunielecki planuje wybudować

samodzielnie przy udziale środków unijnych.

Starosta powrócił do tematu zapewnienia lokalu zastępczego dla lokatora zamieszkującego

budynek mieszkalno - warsztatowy na terenie SPZOZ, który został przeznaczony do

rozbiórki z uwagi na zły stan techniczny. Z korespondencji otrzymanej od Burmistrza Miasta

Koła wynika, że lokator nie złożył wniosku o wynajem mieszkania komunalnego. Wniosek

taki należy złożyć do 30 czerwca br., jeśli formalność ta nie zostanie dopełniona lokator nie

zostanie wpisany na listę osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu, a jego wniosek będzie

rozpatrywany dopiero w sty zniu 2018 r. Starosta poprosił aby dyrekcja szpitala zajęła się tą

sprawą i przekazała powyższe informacje w/w lokatorom. Dyrektor Chmielecki przekazał, że

sprawą zajmie się p. Wiśniewska.

Ad5.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kole p. Koligot nawiązał do następujących spraw:

I - prośby o pokrycie kosztów transportu dla 16 osób reprezentujących Powiat na

Ogólnopolskich Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy - PCK. Zawody odbędą

się 20 maja br. w Poznaniu. Starosta zauważył, że nie został podany koszt transportu.

Dyrektor poinformował, że wyniesie on ok. 1.000 zł. Zarząd wyraził zgodę na

pokrycie kosztów transportu;

- planowanej budowy chodnika przy szkole (od wjazdu na teren szkoły do budynku),

koszt budowy wg kosztorysu wyniesie 29.000 zł. Zarząd dostrzega konieczność

budowy chodnika;

- planowanej budowy placu apelowego oraz parkingu przed szkołą. Dyrektor chciałby

rozpocząć prace w tym roku, tak aby przygotowane już dokumenty dla tej inwestycji

nie utraciły ważności;

- prośby o przekazanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 102.572 zł

z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, który należy wypłacić do końca maja br. Zarząd

powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu;

szkoła chce przystąpić do rządowego programu wspomagania w zapewmemu

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"

w tym celu należy zabezpieczyć środki własne w wysokości 20% (ok. 6.000 zł).

Szkoła złoży w tej sprawie odpowiednie pismo, Zarząd powróci do tematu.
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Ad 6.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Pajor poruszyła następujące tematy:

- dot. zwiększenia szkołom i placówkom oświatowym środków finansowych z

przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, który należy wypłacić do końca maja br. Wydział

OK zrobi zestawienie zapotrzebowania na środki na powyższy cel wówczas Zarząd

powróci do tematu;

pismo Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole,

SOSW.7071.12.2017, w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie

202.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu po przeniesieniu do nowej

siedziby. Starosta poinformował, że należy przeanalizować podane w piśmie kwoty.

Ponadto odbędzie się w tej sprawie spotkanie z p. dyrektor SOSW',

- dot. rezygnacji z funkcji dyrektora ZST w Kole. który będzie pełnił--tę funkcję do końca czerwca br. Z dniem 1 lipc ~l-·. -n-'ależyprzygotować (zgodnie

z przepisami) powierzenie pełnienia obowiązków dla jednego z wicedyrektorów ZST

w Kole do czasu wyboru nowego dyrektora. Zarząd przyjął do wiadomości;

- poinformowała, że w czerwcu br. należy ogłosić konkurs na dyrektora Zespołu

Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole.

Starosta poprosił o przygotowanie analizy sytuacji finansowej szkół i placówek oświatowych.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

Kolskiego. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Ad8.

Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2017 r. Zarząd nie wniósł

uwag do projektu.

Ad9.

Na tym protokół zakończono,

Protokółowała: A a Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Urszula Kikosicka

3 JózefRybicki
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