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Protokół nr 0022.124.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 7 czerwca 2017 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

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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

Ad.1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad. 2

Członkowie Zarządu zapoznali SIę z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.123.2017 z dnia 31 maja 2017 r., nie wnosząc do niego uwag ipoprawek. Tym samym

protokół został przyjęty ipodpisany.

Ad3.

Obecni na posiedzeniu dyrektor p. Markowski oraz księgowa p. Budynek z Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie zwrócili się z prośbą o przekazywanie dodatkowej

miesięcznej raty środków finansowych w kwocie 11.000 zł w związku z trudna sytuacją

finansową szkoły. Ponadto dyrektor Markowski poinformował o wypowiedzeniu lUTIOwyo



pracę dwóm pracownikom szkoły. Zarząd przyjął do wiadomości, powróci do tematu po

dokonaniu analizy budżetu.

Ad 4.

Obecny na posiedzeniu przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole oraz biegli rewidenci z firmy Controlling przedstawili opinię i raport

z badania sprawozdania finansowego SPZOZ w Kole za rok 2016.

Biegli poinforrnowal i, że bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie aktywów

i pasywów zamyka się sumą - 18.849.648,03 zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od

01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazuje zysk netto - 1.220.854,48 zł. W opinii

biegłych zbadane sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji

majątkowej i finansowej SPZOZ w Kole na dzień 31 grudnia 2016 r. Sprawozdanie finansowe

zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest

zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami

statutu jednostki. Biegli nie zgłaszali zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego

sprawozdania finansowego, zwrócili natomiast uwagę na trudną sytuację ekonomiczno -

finansową SPZOZ w Kole wynikającą z niepokrytych strat z lat ubi głych. Sytuacja ta

powoduje, iż w jednostce brak jest kapitałów własnych, a głównym źródłem finansowania są

zobowiązania wpływające negatywnie na jej płynność finansową.

W dalszej części posiedzenia dyrektor Chmielecki poinformował o:

- pozytywnym zaopiniowaniu wniosku JOWISZ dot. zadania: "Rozbudowa, przebudowa

i modernizacja oraz wyposażeni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu";

- dużym zainteresowaniu firm przetargiem na w/w zadanie;

- poziomie realizacji kontraktu z FZ za okres od 01.01.2017 r. do 31.05.20 17 r. - 103%.

Ad 5.

Obecni na posiedzeniu Zarządu: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa oraz

Burmistrz Miasta Koła p. Ma iaszek poruszyli temat dot. nieodpłatnego użyczenia na rzecz

Gminy Miejskiej Koło pasa drogowego ul. Mickiewicza i ul. Puławskiego w Kole w celu

wykonania robót budowlanych związanych z budową budynku wielorodzinnego. Dyrektor

Kujawa poinformował, że zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami budowy,

przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z art. 40 ust. l ustawy o drogach

publicznych wymaga decyzji zarządcy drogi z naliczeniem opłat. Wejście w pas drogowy bez

w/w decyzji będzie stanowiło akt samowolnego zajęcia pasa drogowego. Dyrektor Kujawa
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zwrócił również uwagę na konieczność maksymalnego ograniczenia okresu zajęcia pasa

drogowego przy zamkniętym ruchu pieszym z uwagi na prowadzone w najbliższej okolicy

działalności gospodarcze. Zarząd poprosił o przygotowanie przez Radcę Prawnego PZD

opinii prawnej w tej sprawie.

Gmina Miejska Koło zwróciła się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej

budowlano - wykonawczej w wersji elektronicznej na wykonanie ul. Grodzkiej w Kole.

Powyższa dokumentacja jest niezbędna do uzgodnienia opracowanych przez Gminę Miejską

Koło dokumentacji projektowych na wykonanie oświetlenia na ul. Grodzkiej oraz kanalizacji

deszczowej na Starym Mieście w Kole. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie wnioskowanej

przez Gminę Miejską Koło dokumentacji.

Ad 6.

Pani Witkowska z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu

Kolskiego (dot. zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Koło nieruchomości

niezabudowanej położonej w Powierci u, sklasyfikowanej jako droga wewnętrzna). Zarząd nie

wniósł uwag do projektu.

Ad 7.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie powierzerua

pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Teclmicznych 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 0025.124.183.2017

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr

XXVl/161/20l6 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

prowadzonych przez Powiat Kolski. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Starosta powrócił do tematu rezygnacji p. Macieja uszkiewicza z funkcji dyrektora Zespołu

Szkół Rolnicze Centrurn Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Starosta poinformował, że spotkał się w tej sprawie z p. Nuszkiewiczem, decyzja dyrektora
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jest ostateczna w związku z tym Zarząd polecił aby Wydział OŚ\ iaty, Kultury Sportu

przygotował stosowny projekt uchwały '\0\' 'prawie odwołania ze stanowiska.

Zarząd zapoznał : it; z na tepującymi pismami:

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. OK.3021.16.8.20 17, dokonanie zmian w budżecie

powiatu w związku z otrzymaniem dotacji (w kwocie 24.000 zl) w ramach

"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" oraz koniecznością zabezpieczenia

środków w łącznej kwocie 6.000 zl w ramach vkladu własnego. Zarząd wyraził

zgodę.

zamieszkałego w Kole dot. przyznania stypendium

sportowego vv kwocie 2.000 zl dla :j, która będzie reprezentować

Powiat Kolski na międzynarodowych zawodach "I ntcrcontinental British

Charnpionships", Wydzial Oświaty, Kultury i SpOl1U przygotował w tej sprawie opinię

(OK.404 J .6.2017). w której informuje, te Powiat nie posiada w budżecie środków

finansowych na udzielani stypendiów, Z uwagi na brak środków Zarząd nic wyraził

zgody. Wydział OK udzieli odpowiedzi.

aczelnik Wydzialu Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Wasiak zwrócił ię

z prośbą o wskazanie przez Zarząd Powiatu Kolskiego Czlonka Zarządu do pracy w Komisji

Honorowej opiniującej wnioski o nadanie tytułu honorowego. W związku z powyższym

p. Wasiak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego \V 'prawie wyznaczenia

Członka Zarządu Powiatu Kolskiego do Komisji Honorowej w sprawie ustanowienia tytułu

honorowego "Za Zaslugi dla Powiatu Kolskiego". (Zarząd wyznaczyI do kładu Komisji

Honorowej p. Józefa Rybickiego),

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 0025.124.184.2017

lastępnie aczclnik Wasiak nawiązał do pism Radnego Powiatu Kolskiego p. Szczęsiaka

w sprawie:

udzielenia pomocy finan owej w zakupie przyczepy samochodowej dla łodzi

ratunkowej miejscowego oddziału WOPR. Zarząd poinformował, że i tnieje
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- udzielenia pomocy finansowej w zakupie przyczepy samochodowej dla łodzi

ratunkowej miejscowego oddziału WOPR. Zarząd poinformował, że istnieje

możliwość przekazania środków w formie dotacji po wcześniejszym złożeniu przez

WOPR stosownego wniosku. Wydział PZ przygotuje odpowiedź w tej sprawie.

- ustawienia tablic informacyjnych przy zjazdach z autostrady wDaniszewie

iDomaninie informujących o obecności na terenie Powiatu Kolskiego Muzeum

byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof "lvV Chełmnie nad erem. Padła

propozycja aby wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

o umieszczenie stosownych znaków informacyjnych. Sprawą zajmie się p. Wojtysiak

- Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu

zbiorowego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

.. \;~'~ .~,~..

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajck

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. JózefRybicki
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