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Protokół nr 0022.131.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 26 lipca 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 10°0. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):

1. Wieńczysław ObI izajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

oraz

Amelia Woźniak - aczełni Wydziału Finansów

Andrzej Tomczyk - Sekretart Powiatu

Starosta powitał wszystkich be cnych, a następnie na podstawie listy obecności twierdził, że

jest wymagane quorum i prz stąpił 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 zap znali SIę z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.130.2017 z dnia 18 lipca 2017 L, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym

protokół został przyjęty i po pisany.

Ad3.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Cezary Chmielecki

poinformował członków Zar ądu o:

- ogłoszeniu w dniu 24.07.2017 r. przetargu na roboty budowlane polegające na budowie

bloku operacyjnego wraz wszystkimi instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączami i



I

zarządzeniem energią jak również sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania

inwestycyjnego pn. .Rozbu owa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego

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

rzecz mieszkańców powiatu'

- trwających pracach nad zwiększeniem ilości miejsc parkingowych,

- planowanym zakupie dwóch karetek do transportu medycznego,

- niewielkiej wysokości podwyżek płac dla person lu średniego wynikających z regulacji

ustawowych,

- oszczędnościach wynikających ze s9alania etatów,

- oczekiwaniu na protokoły po kontroli GIODO.

Zarząd przyjął powyższe informacje do wiadomości.

astępnie Główny Specjalista lilia Urbaniak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu

Kolskiego w sprawie uchylenia Uchwały r :XXVIIII l 8112016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie udzielenia pornocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Lilla Urbaniak

poinformowała, że na Wl iosek części partnerów Projektu "Wyposażenie środowisk

informatycznych wojewódzkich powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w

narzędzia informatyczne um żliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi amorzadu

województwa" zaakceptowano propozycję by przekazywanie środków odbywało się w

formie dotacji. Wobec powyższego konieczne i uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Zarząd nie wniósł uwag do p ojektu uchwały.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Oś iaty, Kultury Sportu Ałma Pajor poinformowała o

przeprowadzonych konkursach na stanowiska dyrektorów szkół, zgodnie z uchwałami r

0025.125.187.2017 i r 0025.188.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 czerwca 2017 r.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek przedstawił projekt uchwały Zarządu:

w sprawie zatwierdzenia kOI kursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w

Kole oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława

Staszica w Kościelcu.

Zarząd po omówieniu projek u uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

2



Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.131.197.2017

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek przedstawił projekt uchwały Zarządu:

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Technicznych w Kole Panu

Jarosławowi Wasilewskiemu na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2017 r. do dnia

3 l sierpnia 2022 r.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - glosów 5

- przeciw - głosów °
- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.131.198.2017

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek przedstawił projekt uchwały Zarządu:

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu Panu Wiesławowi Kujawie na okres 5 lat

szkolnych, tj. od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 si rpnia 2022 r.

Zarząd po omówieniu projekt uchwały poddał ly kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona Nr 0025.131.199.2017

Ad 5.

Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, dyrektor Grzegorz Kujawa i główny

księgowy zapoznali członków Zarządu z pismami r

PZD/2211DT/85/2017 i PZD/2211DT/86/2017 z dnia 14.07.2017 r. skierowanymi do Wójta

Gminy Koło iBurmistrza Mi sta Koła z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie ubiegania się

o środki z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lala 2016-2019 w

odniesieniu do inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3403P na odcinku Powiercie

Kolonia - Leśnica" i do in estycji pn. "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole". Chodzi o

realizację tych inwestycji w roku 2018 przy udziale finansowym odpowiednio Gminy Koło i

Gminy Miejskiej w Kole.

Główny Księgowy PZD vi Kole przedłożył Zarządowi pismo

PZD.GK.074.07.2017 z dnia 5.07.2017 r. z prośbą o zwiększenie planu finansowego PZO w

Kole w § 6050 na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 341 OP Turzynów - Bowyczyny i

2150P Domaników - Bowyczyny" o kwotę 200,00 zł z wyjaśnieniem okoliczności

uzasadniających to zwiększenie. Zarząd wyraził zgody.
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przedłożył Zarządowi pismo PZO.GK.073.07.2017 Z dnia 25.07.2017 r.

informujące o otrzymaniu protokołu z kontroli ZUS przeprowadzonej w okresie 5-26 czerwca

2017 r. Po dokonaniu korekty deklaracji rozliczeniowych za okres obj«ty kontrolą kwota

zaległości PZO wobec ZUS bez odsetek za zwłokę 'wyniosła 53.252,85 zł. Powiatowy Zarząd

Dróg wystąpił do ZUS o udzieleni informacji o stanie konta płatnika składek w celu

ustalenia ostatecznego stanu zadłużenia PZO z tytułu odsetek za zwłokę. Po otrzymaniu

odpowiedzi z ZUS możliwe będzie ustalenie pełnych kosztów związanych z kontrolą PZD w

Kole za okres 2013-2016. Zarząd przyjął te informacje do wiadomości.

Dyrektor Grzegorz Kujawa przedłożył pismo PZO.GK.On.07.2017 z dnia 24.07.2017 r. w

sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie od 1 sierpnia br. dodatkowej osoby, której

powierzono by obowiązki w zakresie Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zarząd nic

wyraził zgody, sugerując wyznaczenie koordynatora ABI spośród pracowników PZO.

Kolejnym tematem poruszonym przez dyrektora Grzegorza Kujawę była petycja

mieszkańców w sprawie pilnego remontu ulicy Toruńskiej w Kole (pismo

PZO/22110T/93/2017 z dnia 19.07.2017 r.). Remont nawierzchni na odcinku 3,658 km z

uwzględnieniem wymiany kra ężnika realizowany byłby kosztem około 1,44 mln zł.

Zarząd uznał, iż wykonanie zadania polegającego przebudowie ulicy Toruńskiej w roku 2018

nie będzie możliwe ze zględu na brak środków finansowych. Podkreślono, że

priorytetowym zadaniem drogowym dla Powiatu Kolskiego pozostaje rondo Toruńska -

Towarowa - Piaski w Kole.

Następnie dyrektor PZO Grzegorz Kujawa omówił jeszcze sprawę przygotowywanej

przebudowy ulicy Przemysło j w Kole, informując o kolizjach na etapie projektowania

inwestycji, które mogą uniem źliwić realizacje; inwestycji w roku bieżącym.

Ad 6.

aczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu

Kolskiego w sprawie wprowa zenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 20 17 r. Zmiany

polegają na:

- zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 241 211 ,84 zł, w dziale 851 Ochrona

zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność, w związku ze zwiększeniem wartości projektu

pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami

leczniczymi samorządu województwa".
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- zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 241 211,84 zł, w dziale 801 Oświata

wychowanic, rozdział 80 l 02 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 100 000,00 zł z

przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo przysto owanego budynku SOS- W w Kole

pod potrzeby dzieci oraz rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 141 211,84 z

przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zakup usług pozostałych.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu

Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Kolskiego na lata 2017-2027. Stwierdzi ta, że dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia

pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie lektronicznej

Dokumentacji Medycznej o az stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami

leczniczymi samorządu województwa" w związku ze zwiększeniem wartości projektu oraz

wydłużeniem okresu realizacji na lata 2017-2019. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 347

508,20 zł, z tego: rok 2017 - 6950 16 zł, rok 2018 - 184 17935 zł i rok 2019 - 156 378,69zł.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Naczelnik Wydziału Finansó Amelia Woźniak przedstawiła pismo PF.0340.12.2017 z dnia

26.07.2017 r. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole w sprawie

zwiększenia planu dochodów w dziale 754 rozdział 75411 § 0940 o kwotę 69,00 zł w związku

z reklamacją zakupionego w 2 15 r. Power Banku Energcnie. Zarząd wyraził zgodę.

Zarząd zapoznał się z następuj cymi pismami:

Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Macieja Sytka DZ-l-1.9024.70.20 17

z dnia 13.07.2017 r. informującym, że w związku ze zwiększeniem wartości projektu

pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i

miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające

wdrożenie Elektroniczi ej Dokumentacji Medycznej oraz tworzeni sieci wymiany

danych między podmio ami leczniczymi samorządu województwa" - istnieje potrzeba

zabezpieczenia w budź cie na rok 2017 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok

2017 i lata następne łącznej kwoty w wysokości 347 508,20 zł. Powyższa informacja

jest podstawą wniesienia projektów uchwał Rady Powiatu Kolskiego w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 r. oraz w prawie

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata

2017-2027.
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- Gminy Osiek Mały z dnia 19.07.2017 r. dotyczącym rozliczenia kosztów zadań

pn."Przebudowa na ierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilcrowo

Trzebuchów" oraz "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3418P Budki Nowe

- Młynek". Zarząd oczekuje na końcowe wyjaśnienie rozbieżności zwiazanych z

rozliczcni em.

- Rady Powiatu Kolskiego BRZ.0004.29.2017 z dnia 19.07.2017 r. kierowanym do

Dyrektora P ZOZ w Kole, a zawierającym ustalenia poczynione w trakcie prac

Komisji Rewizyjnej odnoszące sic do funkcjonowania szpitalnego parkingu i

zapewnienia miejsc parkingowych dla o ób niepełnosprawnych. Zarząd oczekuje na

odpowiedź dyrektora P ZOZ w terminie do dnia 07.08.2017 r.

- Samodzielnego Pu licznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

SPZOZ.AB1.252.1 0.20 17UJ z dnia 18.07.2017 r. informującym o zakresie kontroli

GIODO.

- Powiatowego Zarządu Dróg w Kole PZD/5421/Dl/E/89/2017 z dnia 18.07.2017 r.

informującym o pozyt wnym zaopiniowaniu propozycji zmiany kategorii drogi ulicy

Pułaskiego w Kole w części zlokalizowanej na działce nr 51 ark. mapy 31 z kategorii

drogi powiatowej na minną pod warunkiem przejęcia przez Gminę Miejską Koło

również pozostałej czę ci ulicy położonej na działce nr 21 w kierunku LOK.

- Powiatowego Zarządu Dróg w Kole PZD/2223/DT/P -12/2017 z dnia 21.07.2017 r.

skierowanym do Urz idu Gminy w Babiaku w sprawie dofinansowania kosztów

związanych z "Przebudową drogi powiatowej nr 3406P Brdów - granica powiatu

kolskiego" i przekazania kwoty 58.996,08 zł.

- Powiatowego Zarządu Dróg w Kole PZD/2233/DT/8/2017 z dnia 21.07.2017 r.

skierowanym do Urzędu Gminy w Kole w sprawie rozliczenia kosztów poniesionych

na zadanie pn. "Prze bu owa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i

Kiełczew Smużny Czw rty" i przekazania kwoty 78.107,86 zł.

- Jednostek organizacyjnych, powiatowych służb i placówek oświatowych oraz

poszczególnych wyd iałów tarostwa Powiatowego w Kole zawierającymi

sprawozdania finansow za I półrocze 2017 r.

a tym protokół zakończono.~rotookolrrtrtj~ld śkiewicz
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Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Obliząjek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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