
Protokół nr 0022.126.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 21 czerwca 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło Się o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Wicestarosta

Marek Banaszewski.

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

1. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Amelia Woźniak - aczelnik ydziału Finansów

Wicestarosta powitał wszy tkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności

stwierdził, że jest wymagan quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych

porządkiem obrad (załącznik nr 2 do protokołu):

Ad. 1

Porządek obrad został przyjęt przez Zarząd.

Ad. 2

Członkowie Zarządu zapoznali SIę z treś cią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.125.2017 z dnia 14 c erwca 2017 f., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyję y i podpisany.

Ad3.

W nawiązaniu do sprawy naruszenia danych osobowych, do czego mogło dojść w wyniku

nienależytego zabezpieczenia serwera, Dyrektor SP ZOZ w Kole Cezary Chmielecki

poinformował, że dotychczas zatrudnieni informatycy zo lali zwolnieni z pracy za

trzymiesięcznym wypowiedz niem. Dyrektor przedłożył projekt Umowy-zlecenia z dnia

21.06.2017 r. z INFOELTEC I S.C. w Kole, ul. Toruńska 16A na sprawowanie nadzoru nad

prawidłowym funkcjonowani m i zabezpieczeniem sieci IT.

Następnie Dyrektor Cezary hmielecki przedstawił kserokopie pisemnych wystąpień z dnia

24.05.2017,26.05.2017,02.0 .2017 roku (

Przebieg posiedzenia

-----



Wielkopolskiego Oddziału ojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu z

prośbą o aprobaty poszerzenia zakr su świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Kole o poradnię

pulmonologiczną, poradnię endokrynologiczną i poradnię gastroeterologiczną oraz o

możliwość zakontraktowania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w

zakresie poradni laryngologi nej okulistycznej i onkologicznej.

Wyżej wymienione dokumenty są załączone do protokołu.

Dyrektor SP ZOZ w Kole podzielił się również informacjami napływającymi z Rządowego

Centrum Legislacji w sprawie proj ktu zmian ustawy o podmiotach leczniczych w Polsce.

Projekt przewiduje m.in.:

- możliwość udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez SPZOZ,

- brak możliwości wynajmowania pomieszczeń prywatnym najemcom.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyła Lilia Urbaniak - Główny Specjalista.

Ad 4.

Naczelnik Wydział Oświat Kultury i Sportu Anna Pajor poinformowała o wynikach

dotychczasowego naboru do szkół ponadpodstawowych. Według stanu na dzień dzisiejszy

podania do naszych szkół (tST Kole, LO w Kole, ZSEA w Kole, ZSP w Kłodawie,

ZSRCKU w Kościelcu) złożyło 724 uczniów wobec około 760 w roku ubiegłym i wobec 802,

którzy w tym roku ukończyli szkolę. Nabór uczniów i składanie świadectw szkolnych potrwa

do dnia 27 czerwca br.

Anna Pajor mówiła równi eż o zbliżających SIę konkursach na dyrektorów szkół.

Zasugerowała ponadto zgłos enie kandydatury , prowadzącej zespół tańca

ludowego w Kościelcu, do tyt Iłu honorowego, Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego". Sprawa ta

będzie rozważona po skompl towaniu Komisji zgodnie z Uchwałą Nr XXXT/198/20 17 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 23 utego 20 l 7 r.

aczelnik Wydział Oświaty Kultury i Sportu Anna Pajor poinformowała następnie o

potrzebie powołania korni i egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego.

Wicestarosta Kolski Marek Banaszewski przedstawi-ł projekt uchwary Zarządu:

w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego związaneg ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O
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Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.126.189.2017

Wicestarosta Kolski Marek Banaszewski przedstawił projekt uchwały Zarządu:

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego Pana

Zarząd po omówieniu projekt uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wn iosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona r 0025.126.190.2017

Wicestarosta Kolski Marek Banaszewski przedstawił projekt uchwały Zarządu:

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał ty kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała zo tała podjęta jednogłośnie i oznaczona lr 0025.126.191.2017

Wice starosta Kolski Marek Banaszewski przedstawił projekt uchwały Zarządu:

w sprawie powołania kornjsji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego związan g ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego

Zarząd po omówieniu projekt l uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona r 0025.126.192.2017

Wicestarosta Kolski Marek Banaszewski przedstawił projekt uchwały Zarządu:

w sprawie powołania kom' sji egzaminacyj nej w celu przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego związaneg ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego
----

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
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- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona r 0025.126.193.2017

Ad 5.

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

Sławomir Wojtysiak przeds awił pismo datowane na dzień 20.06.2017 r. w sprawie

zabezpieczenia w budżecie kwoty około 140.000 zł brutto celem dokonywania dopłaty do

wozokilometra zgodnie z zaproponowaną wersją komunikacji na terenie Powiatu Kolskiego.

Sławomir Wojtysiak wyjaśnił, że potrzeba zabezpieczenia powyższej kwoty wiąże się z

realizacją zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Konin zadania z zakresu

organizacji publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konin oraz powiatów: konińskiego,

kolskiego i słupeckiego.

Sławomir Wojtysiak nadmienił że do dnia dzisiejszego Prezydent Konina me podpisał

umowy z operatorem na wykonywanie usług transportowych. W związku z powyższym ze

strony Prezydenta Konina plan wanc jest spotkanie w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Zarząd przyjął informację Sła emira Wojtysiaka i postanowił wstrzymać się z decyzją o

zabezpieczeniu w budżecie kwoty 140.0 O zł na dopłaty komunikacyjne.

Ad 6.

W nawiązaniu do pisma PZD.GK.062.06.20 17 z dnia 13.06.2017 r. Dyrektor Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole, Grzego z Kujawa, przedstawił informację o kompleksowej kontroli

przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za lata 2013-2016. W wyniku

kontroli ZUS zakwestionowa spo ób rozliczenia pracowników PZD wykonujących na

podstawie umowy-zlecenia pra ę na rzecz firmy zewnętrznej przy zimowym utrzymaniu dróg

w powiecie kolskim. Z wyżej ymi nionego tytułu ZUS naliczył składki na ubezpieczenie

społeczne i fundusz pracy w kocie około 65.000 zł oraz odsetki za zwłokę liczone jak dla

zaległości podatkowych.

Dyrektor Grzegorz Kujawa zw .ócił się do Zarządu Powiatu o zwiększenie budżetu PZD o

w/w kwotę, celem wykonania zaleceń pokontrolnych w sto unku do ZUS.

Zarząd wyraził zgodę na opłacenie zaległych składek wraz z odsetkami za lata 2013-2016 w

ramach budżetu PZD z uwzgl dnieniem dodatkowo także roku bieżącego. Po otrzymaniu

końcowego protokołu z kontroI ZUS, Powiatowy Zarząd Dróg przekaże Zarządowi Powiatu

informację o wysokości naliczonych składek i zaległych odsetek za okres objęty kontrolą.
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Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo PZD/221/DT/66/2017 z dnia 21.06.2017 r. w

sprawie przekazania na rzecz Gminy Przedecz płytek chodnikowych z rozbiórki chodnika na

ul. Umińskiego w Przedczu ko ztem 3.050,00 zł.

Wicestarosta Kolski Marek Banaszewski przedstawił pismo Przewodniczącego Rady Powiatu

z dnia 07.06.2017 r. w sprawie zapytania O termin ukończenia

remontu ulicy 3 Maja w Kole. Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do

udzielenia stosownej odpowiedzi.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak przedstawiła propozycję zmiany do budżetu

powiatu kolskiego na rok 2017 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń w wysokości 14.343,00 zł w niż j podanych jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Kole,

- Powiatowy Urząd Pracy w Kole,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kol ,

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Powyższe środki przeznacza się na planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników w/w

jednostek. Środki te zabezpiec a się z nadwyżki budżetowej z la1 ubiegłych.

Zarząd wyraził zgodę.

Naczelnik Wydziału Finans 'w Amelia Woźniak przedstawiła propozycje zmian do

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 - wprowadza się przedsięwzięcie pn.

"Zakup druków dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kole".

Powyższy plan obejmuje lata 2017-2021 w wysokości 4.000.000,00 zł, w tym 2017 r. -

500.000,00 zł, 2018 r. - 900.0 0,00 zł, 2019 r. - 1.000.000,00 zł 2020 r. - 1.000.000,00 zł,

2021 r. - 600.00000 zł.

Zarząd zaakceptował powyższ zmiany do WPF.

Wicestarosta Kolski Marek Bana zewski przedstawił pismo SOSW.7071.18 z dnia

14.06.20171'. Specjalnego Ośro ka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Mikołaja w Kole

w sprawie zaliczkowego zwięk .zenia środków na wydatki w miesiącu czerwcu 2017 r. w

kwocie 70.754,00 zł na dokonanie odpisu ZFŚS w wysokości 75%.

Zarząd wyraził zgodę.

Na tym protokół zakończono.

prOIOkó(1tl..r:J Zielcśkiewicz
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki

~/

I
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