Protokół nr 0022.147.2017
z posiedzenia Zarządu

Powiatu Kolskiego

w dniu 22 listopada 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000. Obradom przewodniczył Starosta Kolski
Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu):
1.

Wieńczysław Oblizajek

2.

Marek Banaszewski

3.

Czesław Marek

4.

Urszula Kikosicka

5.

Józef Rybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

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 l.
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.146.2017

z

dnia 15 listopada 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.

Ad 3.
Pani Lilla Urbaniak główny specjalista przedstawiła dwa projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego
w sprawie:
zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
dot. zbycia ambulansu medycznego MERCEDES BENZ, model Sprinter 313 CDI, rok produkcji
2001. Wartość księgowa brutto ambulansu wynosi 189 588 OOzł,wartość księgowa netto wynosi Ozł

.'

10/ rozpoczęcie prac wykończeniowych,

tynki, gładzie, kwota 500 OOOzł.

Budzą też wątpliwości pozycje harmonogramu od 2 do 11 wyrażone kwotami w setkach tysięcy zł.
Przedstawiony harmonogram nie spełnia wymogów szczegółowości, o których mowa w umowie.
W umowie nie ujawniono

inspektorów

nadzoru w poszczególnych

branżach budowlanych

z

odpowiednimi uprawnieniami, określonymi w Prawie budowlanym,
Dyrektor SP ZOZ

zapewnił, że firma KOSBUD przygotuje nowy szczegółowy

harmonogram

rzeczowo - finansowy zadania, który zostanie niezwłocznie dostarczony do starostwa.
Następnie Pan Starosta zwrócił się z pytaniem do
aby zostać

inspektorem

nadzoru

Zdrowotnej?

z ramienia

posiada wszelkie uprawnienia
Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

potwierdził.że posiada wszelkie uorawnienia.

Wicestarosta Kolski Pan Marek Banaszewski zapytał
przeprowadzającą

inwestycje

został inspektorem

_

który w umowie z firmą

nadzoru oraz koordynatorem

ds rozbudowy

szpitala kiedy i czy zostały wykonane pomiary geodezyjne oraz badania geologiczne wynikające z
harmonogramu?
poinfo

tował, że zostały wykonane w miesiącu październiku i wszystko jest zgodnie

z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Ponadto Wicestarosta

zwrócił uwagę odnośnie

wykonanie robót budowlanych.
będzie pozwolenia
względem

wystawienia

faktury VAT nr 20/1 0/2017 za

Faktura VAT nie powinna być wcześniej wystawiona dopóki nie

a budowę. Zarząd również ma wątpliwości

merytorycznym,

ponieważ

co do opisywania

podpisał fakturę pan

faktur pod

który jest jednocześnie

zatrudniony w SPZOZ na umowę zlecenie i jest inspektorem nadzoru oraz koordynatorem
rozbudowy szpitala. Główna księgowa

poinformowała,

obiegu

w SPZOZ

dokumentów

finansowych

obowiązujących

opisywanie faktur pod względem merytorycznym

ds

że sprawdzi w instrukcji

kto jest

dot. inwestycji.

odpowiedzialny

za

niezwłocznie

powiadomi panią Urbaniak o tej sytuacji. Zarząd stwierdził, że dyspozycja przelewu nie zostanie
dokonana dopóki SP ZOZ w Kole nie wyjaśni wszelkich wątpliwości związanych z tą sprawą.

Starosta prosi o spotkanie

(z Dyrektorem

SP ZOZ, Prezesem firmy KOS BUD, inspektorem

nadzoru, główną księgową SPZOZ oraz p. Urbaniak) w dniu 29 listopada br. o godz. 1100 odnośnie
rozbudowy szpitala.

Ad4.
Pełniąca obowiązki Naczelnika
poinformowała

Zarząd

o

Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Dorota Szkudlarek

możliwości

doposażenia

(zakup

sprzętu

sportowego)

Liceum

••

Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego.
•

wyboru podmiotu

uprawionego

do badania sprawozdania

finansowego

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2017.
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole za 2017 rok powierza się firmie "Controlling" kancelaria Biegłych Rewidentów

Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego.

Obecny na posiedzeniu

Dyrektor Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pan

Cezary Chmielecki poinformował o:
- podpisaniu w dniu Ol listopada 2017r. umowy zlecenie z firmą PATROL Security Sp. z. o. o w
zakresie

obsługi parkingu

poprzez

wstawienie

sprzętu

samoobsługowego.

Ustalono

cennik:

pierwsza godzina- 3zł, każda następna - 2,50zł, całodobowy karnet - 10zł, karta abonamentowa 15zł.
\

Zarząd prosi o 30 min bezpłatnego wjazdu na teren szpitala. Dyrektor porozmawia z:
reprezentującym firmę PATROL i ustali czas bezpłatny 30 min.;
- informacji z Ministerstwa Zdrowia w spawie otrzymania do końca listopada zwrotu kosztów za
utrzymanie rezydentów;
Zarząd przyjął do wiadomości w/w informacje.

W trakcie posiedzenia

do Pana Clunieleckiego

księgowa

dołączyli

Wicestarosta

harmonogramu
Samodzielnego
medycznych

rzeczowo - finansowego
Publicznego
świadczonych

Zakładu
na

po

. główna
szczegółowym

zadania pn. "Rozbudowa,
Opieki

rzecz

harmonogram

nie jest wystarczająco

harmonogramie

rzeczowo - finansowym

Zdrowotnej

mieszkańców
dokładnie

przebudowa

i modernizacja

w Kole wraz z rozwojem

powiatu"

sformułowany

opracowanym

przeanalizowaniu

stwierdził

iż

dostarczony

i nie jest szczegółowy.

przez Wykonawcę

usług

W

(Usługi Budowlane

KOSBUD), a zatwierdzonym

przez Kierownika Zamawiającego

zawartej umowy przewidziano

płatności za prace projektowe przed uzyskaniem prawomocnego

pozwolenia

na budowę,

wydanego

projektową. W wyżej wymienionym

w oparciu

o opracowaną

harmonogramie

stanowiącym

integralną część

pełno branżową

dokumentację

występują płatności za określone roboty

budowlane z chwilą ich rozpoczęcia.
Są to pozycje harmonogramu:
4/ rozpoczęcie prac murarskich, kwota 500 OOOzł,
7/ rozpoczęcie montażu dachu oraz okien, kwota 600 OOOzł,

"

Ogólnokształcącego w Kole, ul. Blizna 37. Zarząd wyraził zgodę na doposażenie, przeznaczając na
ten cel kwotę 4 000 zł.
Ponadto Pani Dorota Szkudlarek przedstawiła
sprawie

ustalenia

kwot

dotacji

na jednego

projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w
ucznia/słuchacza

w

szkołach

i placówkach

niepublicznych posiadających uprawnienia szkół i placówek publicznych powiatu kolskiego w roku
2017.
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
-wniosek poparło - głosów 5
-przeciw - głosów O
-wstrzymało się - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona nr.0025.147.218.2017.

Ad 5.
Starosta przedstawił pismo Zarządu Powiatu Tureckiego ZDPA1 0.15/20 17 dotyczące wyrażenia
opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole pozytywnie

opiniuje pozbawienie poniższej drogi na terenie

miejscowości Dobra kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem przedmiotowej drogi
do kategorii dróg gminnych.
Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia

opml1 w

sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
-wniosek poparło - głosów 5
-przeciw - głosów O
-wstrzymało się - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona nr.0025.147.217.2017.

Sekretarz Powiatu Pan Andrzej Tomczyk poinformował

Zarząd o ćwiczeniach

kierowniczo -

sztabowych z elementami praktycznego działania pod nazwą: "Działanie i współdziałanie
inspekcji, straży i jednostek

samorządu terytorialnego

służb,

podczas wykrycia ogniska ptasiej grypy

(wirusa H5N8) na terenie powiatu kolskiego, również w stanie podwyższonej gotowości obronnej
państwa". W/w ćwiczenia odbędą się 24 listopada br. w miejscowości Grabina Wielka, gm. Dąbie.
Zarząd zapoznał się z informacją i przeznaczył na wykonanie ćwiczenia kwotę do 800 zł. Środki na
ten cel zostaną zabezpieczone przez Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego - z
działu - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa - pozostała działalność.

.

~

Ponadto Pan Sekretarz poinformował,
bezpieczeństwa

ruchu drogowego,

że w ramach działań prewencyjnych

w tym bezpiecznego

poruszania

oraz poprawy stanu

się na drogach dzieci i

młodzieży z powiatu kolskiego zostaną wydatkowane środki na zakup opasek odblaskowych oraz
kamizelek ostrzegawczych.

Kwota na ten cel to ok. 1100 zł. brutto. Środki na ten cel zostaną

zabezpieczone z Komisj i Bezpieczeństwa i Porządku.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Karolina Kaczmarek
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Podpisy Członków Zarządu:

l.

Wieńczysław Obłizajek

2.

Marek Banaszewski

3.

Czesław Marek

4.

Urszula Kikosicka

5.

Józef RybicIti

/

