Protokół nr 0022.68.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 07 kwietnia 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

się

o godz.

1000.

Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( 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
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik 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 0022.67.2016
z dnia 30 marca 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.
Ad 3.
Przedstawiciele

Samodzielnego

p. Chmielecki oraz

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej

w

Kole

poinformowali o:

ogłoszeniu przetargu na zakup trzech ambulansów oraz wyposażenia

medycznego

w formie leasingu operacyjnego. Zarząd przyjął do wiadomości;
konieczności

zmiany przez Powiat przeznaczenia

kostki brukowej,

która została

zakupiona na wykonanie drogi pożarowej. Obecnie zostanie ona wykorzystana

do
1
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wykonania nawierzchni przed wejściem głównym do szpitala. Zarząd wyraził zgodę,
przeznaczenie kostki zostanie zmienione zgodnie z obowiązującą procedurą;
wypracowaniu przez wszystkie oddziały SPZOZ kontraktu (wg stanu na koniec marca
2016 r.);
wysokości straty poniesionej przez SPZOZ w Kole (193.000,00 zł) oraz wysokości
zobowiązań

wymagalnych

szpitala (1.119.000,00

zł). Główna

księgowa

SPZOZ

poinformowała, że sytuacja finansowa szpitala powoli stabilizuje się. Zarząd przyjął
do wiadomości;
terminowym regulowaniu zobowiązań. SPZOZ na chwilę obecną nie będzie starał się
o kredyt na ten cel;
wykonywaniu drobnych napraw, remontów w ramach środków własnych SPZOZ;
konieczności przeprowadzenia

naprawy systemu kominowego, wynika to z zalecenia

Wojewódzkiej Stacji Sanitamo - Epidemiologicznej

w Poznaniu. Zarząd przyjął do

wiadomości;
poczynionych oszczędnościach związanych z ratownictwem medycznym oraz dostawą
leków;
problemach

technicznych

z oprogramowaniem

medycznym.

SPZOZ

rozważa

możliwość zmiany dostawcy;
planowanej restrukturyzacji działu administracyjnego SPZOZ;
planach utworzenia OIOMu w ramach dofinansowania z funduszy unijnych;
Jeden z członków Zarządu prosił aby poprawić funkcjonowanie Izby Przyjęć.
Ponadto przyjęto ustalenia, że w I etapie realizacji projektu pn. "Wyposażenie
informatycznych
w

narzędzia

wojewódzkich,
informatyczne

Medycznej

oraz

stworzenie

samorządu

województwa",

powiatowych

umożliwiające

miejskich
wdrożenie

SIeCI wymiany

danych

Elektronicznej

między

a dot. prac przygotowawczych

podmiotów

leczniczych
Dokumentacji

podmiotami

niezbędna

środowisk

leczniczymi

kwota wynosząca

15.000,00 zł zostanie zabezpieczona ze środków finansowych SPZOZ w Kole.
Ad 4.
Pani Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekty uchwał Zarządu
Powiatu Kolskiego:
w

sprawie

ogłoszenia

Ponadgimnazjalnych

konkursu

na

stanowisko

Dyrektora

Zespołu

Szkół

w Kłodawie, ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa.

Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
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- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.68.87.2016
w sprawie

ogłoszenia

konkursu

Szkolno - Wychowawczego

na stanowisko

Dyrektora

Specjalnego

w Kole im. Św. Mikołaja, ul. Mickiewicza

Ośrodka
14, 62-600

Koło.
Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona

r 0025.68.88.2016

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno
-Administracyjnych

w Kole im. S1. i Wł. Grabskich, ul. Sienkiewicza 1,62-600 Koło.

Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.68.89.2016

Ponadto p. Szkudłarek poruszyła temat dot. obowiązku sporządzenia powiatowego programu
opieki

nad zabytkami.

Z uwagi

na złożoność

przygotowała firma zewnętrzna specjalizująca

tematu

zaproponowała

aby program

się w opracowaniu tego typu dokumentów.

Zarząd wyraził zgodę.
Pani Szkudlarek wraz z p. Wasiakiem poinformowali

o organizacji Marszu Pamięci, który

odbędzie się na terenie byłego obozu zagłady w lesie rzuchowskim w Chełmnie nad Nerem.
W Marszu udział weźmie młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych
Zarząd wyraził zgodę na sfinansowanie

z terenu powiatu kolskiego.

kosztów transportu młodzieży do kwoty 750,00 zł

(w ramach środków Wydziału OK).

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego poinformował o:
pismach
oraz zakupu

( zamieszkałej w Kole w sprawie sfinansowania dodruku
100 egzemplarzy

książki "Święty Bogumił - patron ziemi kolskiej

i parafii w Kole". Zgodnie z obowiązującym prawem osoba fizyczna nie może ubiegać
się

O

dofinansowanie.

W związku z tym Zarząd nie widzi możliwości sfinansowania

dodruku ani zakupu w/w książki.
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Kosztach związanych z organizacją uroczystej sesji Rady Powiatu Kolskiego z okazji
1050. rocznicy Chrztu Polski - do kwoty 3.100,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.
Ustaleniu nowego terminu oraz planu wizyty delegacji Rejonu Straseni Republiki
Mołdawii (26 kwietnia br.). Zarząd przyjął do wiadomości.
Kosztach organizacji Święta Narodowego 3 Maja - do 2.200,00 zł, Zarząd wyraził
zgodę.

Podziale środków finansowych w kwocie 5.000,00 zł zabezpieczonych
Powiatu na dofinansowanie

kosztów transportu

młodzieży

przez Zarząd

z Powiatu Kolskiego

(do Lichenia, Świnic Warckich i Włocławka) w ramach Światowych Dni Młodzieży "Dni w djecezjach" (2.000,00 zł) oraz dofinansowanie kosztów wynajmu sceny wraz

i oświetleniem

z nagłośnieniem
Uwielbienie",

w

związku

z

który będzie etapem przygotowania

organizowanym

"Koncertem

do Światowych Dni Młodzieży

oraz wpisze się w obchody l 050. rocznicy Chrztu Polski - 3.000,00 zł. Zarząd przyjął
do wiadomości.
Braku współorganizatora

Dożynek Powiatowych w 2016 r. Zarząd zaproponował aby

podjąć w tej sprawie rozmowy z zakładami pracy.
Prośbie Komendanta Powiatowego Policji w Kole o objęcie honorowym patronatem
i włączenie się do współorganizacji
ruchu drogowego

regionalnych eliminacji w konkursie .Policjant

2016". Zarząd wyraził zgodę na objęcie eliminacji honorowym

patronatem oraz dofinansowanie w kwocie 1.600,00 zł (w tym zakup 3 pucharów dla
najlepszych uczestników z Powiatu Kolskiego).

Skarbnik przedstawił:
- pismo Burmistrza Miasta Koła, IP.033.3.2016,
budżetowej

kwoty 300.000,00

informacja o przeznaczemu

w uchwale

zł przez Radę Miejską w Kole na dotację dla Powiatu

Kolskiego na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy 3 Maja w Kole". Z uwagi na przyjęcie do planu
budżetu powiatu na 2016 r. na to zadanie kwoty w wysokości

180.000,00 zł Burmistrz

proponuje przyjęcie w/w dotacji w całości, tj. 300.000,00 zł. Udział Gminy Miejskiej Koło
w

wysokości

120.000,00

zł

Burmistrz

proponuje

uwzględnić

jako

wkład

Gminy

w proporcjonalnym podziale kosztów realizacji wspólnych zadań w następnych latach. Zarząd
wyraził zgodę na przyjęcie w 2016 r. dotacji z Gminy Miejskiej Koło w całości (300.000,00
zł) na "Przebudowę

ulicy 3 Maja w Kole", wraz z proporcjonalnym

udziałem środków

z budżetu powiatu (300.000.00 zł). Łączna kwota na to zadanie będzie wynosiła 600.000,00
zł, brakujące
wnoszonych

środki

z budżetu

w parkomatach

powiatu

(ustawionych

zostaną

zabezpieczone

z wpływów

na drogach powiatowych

z opłat

w m. Kole) oraz
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z oszczędności

wynikających

z rozstrzygnięcia

przetargu

na przebudowę

ul. Opałki

i ul. Składowej w Kole.
- prośbę o rozłożenie na raty miesięczne należności w kwocie 10.241 zł (plus odsetki) z tytułu
holowania i parkowania

pojazdu. Z uwagi na trudną sytuację materialną

Zarząd Powiatu po analizie pozytywnie

wnioskodawcy

odniósł się do wydania decyzji przez Starostę

o rozłożeniu na raty w/w należności.
- pismo Ministra Finansów - dane dot. ostatecznych kwot z tytułu udziału powiatu w podatku
dochodowego od osób fizycznych i poszczególnych części subwencji ogólnej na 2016 r. jakie
przypadają dla Powiatu Kolskiego. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych
prognoza dochodów z tego tytułu, po zatwierdzeniu
12.401.323,00

zł do 12.450.272,00

budżetu państwa, wzrasta z kwoty

zł, tj. o 48.949,00 zł.

atomiast w kolejnym roku

budżetowym zmniejszają się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z kwoty
29.479.487,00 zł do kwoty 29.169.435,00 zł, tj. o 310.052,00 zł. Zarząd zapoznał się z w/w
danymi.
Ad 7.

Starosta przedstawił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:
w sprawie zatwierdzenia

i przystąpienia

do realizacji projektu: "Aktywizacja

osób

młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (II)" w ramach Działania 1.1
"Wsparcie osób młodych pozostających
projekty

pozakonkursowe"

współfinansowanego

Programu

bez pracy na regionalnym rynku pracy Operacyjnego

Wiedza

Edukacja

Rozwój

z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.68.90.2016
w sprawie

przystąpienia

do realizacji

bezrobotnych

i poszukujących

priorytetowej
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Rynek

PSZ Wielkopolskiego
współfinansowanego

pracy w powiecie

Pracy,

bezrobotnych i poszukujących

projektu:

Działanie

6.1

"Aktywizacja
kolskim

Programu

Aktywizacja

Operacyjnego

osób

(II)" w ramach Osi

pracy - projekty pozakonkursowe

Regionalnego

zawodowa

zawodowa

osób

realizowane przez
na lata 2014-2020

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów

°

5

,
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.68.9l.2016
Ad 8.
Na tym protokół zakończono.

Protokółow la: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki
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