Protokół
z posiedzenia

111'

0022.78.2016

Zarządu

Powiatu Kolskiego

w dniu 16 czerwca

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

Wieńczysław

Obłizajek.

się

o godz.

2016 r.

1000.

Obradom

przewodniczył

Starosta

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

Oblizajek

2 ..Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki
oraz
Andrzej Tornczyk - 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 lematów przewidzianych

porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia
Ad. 1
Porządek-obrad

zostal przyjęty przez Zarząd.

~_ Ad.2
Członkowie Zarządu zapoznałi się z treścią protokołu z posiedzenia

Zarządu nr 0022.77 .2016

z dnia 08 czerwca 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek.
został przyjęty

Tym samym protokół

i podpisany.

Ad3.
Na posiedzeniu

obecni byli przedstawiciele

oraz przedstawiciele

Controlling

Kancelaria

SPZOZ

'vV

Biegłych

Kole: p. Chmielecki
Rewidentów

Sp. j.
Biegły rewident
W

przedstawił

opnuę

i raport z badania sprawozdania

finansowego

SPZOZ

Kole za rok 2015. Biegli nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego
l

sprawozdania

finansowego.

finansową jednostki
w jednostce

wynikająca

brak jest kapitałów

negatywnic wpływające
Z załączonego

rócili jednak

uwagę

z niepokrytych

strat z lat ubiegłych. Sytuacja ta powoduje. ii.

1.\\

własnych, a głównym

na płynność

do sprawozdania

finansowego

jednostki.

SPZOZ

\V

v.,r

-

zobowiązania

sc!

Kole bilansu sporządzonego
zł. rachunek

r. wykazuje stratę netto

na zobowiązania

stanowią

badanym roku obrotowym

na dzieli

zysków i strat za rok

wysokości 335.857.38 zl.

IN

135.5 % w finansowaniu

ich ogółny poziom uległ zwiększeniu do roku poprzedniego

zatrudnienie

ekonomiczno

źródłem finansowania

1R.129.603,95

obrotowy od 01.01.20 ł 5 r. do 31.12.2015
i rezerwy

sytuację

finansową.

31. ł 2.20 15 r. aktywa i pasywa wynoszą

zobowiązania

na trudną

wyniosło 237.9 osób,

CI

w

aktywów

o 838,7 tys. zł. Średnie
roku poprzednim

251.91

osób.
Zarząd Powiatu przyjął opinię
Na zakończenie

i raport z badania sprawozdania

p.o. Dyrektor p. Cezary Chmielceki

finansowego.

przedstawi I planowane

działania, które

będą zmierzały do poprawy sytuacji finansowej szpitala.
Ad 4.

Inspektor d/s zarządzania
p. Wojtysiak

ruchem na drogach i organizacji publicznego

przedstawi 1 projekt uchwal y Rady Powiatu

zgody na zawarcie porozumienia
organizacji publicznego
on przedstawiony

pomiędzy Powiatem

transportu zbiorowego.

transportu zbiorowego

Kolskiego

w

sprawie wyrażenia

Kolskim a Miastem

Konin w zakresie

Zarząd nie wniósl uwag do projektu, zostanie

na sesji Rady Powiatu.

Ad 5.
Naczelnik

Wydziału

Okręgowego
Powiatowi
wydaniu

jaki

Gospodarki

zapad I w sprawie

Kolskiemu.
przez

Nieruchomościami
z powództwa

Przedstawiciele

Sąd wyroku.

poinformowała

Powiatu

Kopalnia

PAK K \VB Konin

o sprawie

swój wniosek

dowiedzieli

argumentowała

w związku z brakiem zgody Powiatu na przecięcie drogi powiatowej
Drzewce. Sąd w swoim wyroku postanowił
telefonicznej

z członkiem

przygotowanie

Warunki Powiatu
drogowego

- 20

projektu

w tej sprawie
111,

porozumienia

zobligował
zawiadomienia

Starostę

dot. budowy

nie uległy zmianie

do

o podejrzeniu

bankowa

sprawdzenia
popełnienia

S.A przeciwko
się dopiero
utrata

po

dochodów

nr 3206P Łuczywno -

w/w drogi powiatowej.

(tj. klasa drogi - Z, szerokość

szerokość jezdni - 6 m, szerokość

to gwarancja

Sądu

się na spotkanie w lej sprawie proponując

KR I, środki finansowe niezbędne do zabezpieczenia
zabezpieczenia

wyroku

oddalić wniosek Kopalni. Starosta po rozmowie

zarządu Kopalni umówił

przez Powiat

o

poboczy - 1,5

111,

kategoria ruchu -

przez Kopalnię - 6.000.000,00

lub polisa

ubezpieczeniowa).
złożenia

pasa

zł, forma

Ponadto

możliwości

prawnych

do

przestępstwa

przez PAK KWB Konin S.A.

Zarząd

Prokuratury

2

Ad G.
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele

Klodawa. Powiatowego

Stowarzyszenia

Centrum Pornocy

"Sprawni Inaczej"

7.

Klodawy, Gminy

Rodzinie w Kole oraz Rady Powiatu Kołskiego

poruszyli temat utworzenia na terenie Kloclawy warsztatów terapii zajęciowej. Jako pierwsza
głos w tej sprawie zabrała p. l'olcwska informując. że Stowarzyszenie
wniosek,

\V

którym planuje się uczestnictwo 20 osób niepelnsprawnych

Budynek dla warsztatu
\l'i

zapewnił

Burmistrz

Klodawy,

zlożylo

kompletny

oraz 4 pracownie wtz.
on również

zadeklarował

pomoc

dowozie uczestników clo wtz. Warsztat swym zasięgiem będzie obejmował gminę Kłodawa

oraz gminy ościenne.
niepełnosprawnych
wynikający

Członkowie

we

Stowarzyszenia

wschodniej

z wniosku

części

Stowarzyszenia

wskazują

powiatu

na brak placówek dla osób

kolskiego.

wyniesie

202.978,68

Koszt
zł.

utworzenia

Dyrektor

wtz

Polcwska

przedstawiła podzial tych środków: 142.085.08 zl zabezpieczy Powiat, 100.000,001".1 zostanie
zabezpieczone
w

w ramach

środków

PFRON

(projekt

uchwały

Rady Powiatu

sprawie zmiany uchwały Nr XXI/l 33/20 16 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 kwietnia

2016 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych
Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

przypadających

Państ wowego Funduszu

na realizację

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepelnosprawnych
w

Kołskiego

2016 roku) 42.085,08

Inaczej"

zadań

w Powiecie Kolskim

zł ze środków własnych Powiatu, 48.141,22 zl środki finansowe

Gminy Kłodawa, pozostalą kwotę zabezpieczy Stowarzyszenie
Zarząd dostrzegając

określonych

doświadczenie

oraz konieczność

i zaangażowanie

utworzenia

warsztatu

w ramach środków własnych.

członków

Stowarzyszenia

terapii zajęciowej

"Sprawni

na terenie Klodawy

wyraził zgodę najego uruchomienie.
Ad 7 .

. Za.~:?:ącl
zapoznał się z następującymi

pismami:

- Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.O.O 11.8.20 IG, prośba o dokonanic korekty w ilości
uczniów

przyjętych

(zostałyby

utworzone

do pierwszej

klasy Technikum

dwa oddziały

technikum).

Informatycznego
Szkoła

z 24 na 48 osób

zobowiązuje

się jednocześnie

zmniejszyć o jeden oddział ilość oddziałów Zasadnieczej Szkoły Zawodowej. Ilość oddziałów
otwieranych

v« roku szkolnym

2016/2017

pozostanie

bez zmian (tj. 9). Wydzial Oświaty,

Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniował w/v./ prośbę (OK.3021.15.8.2016).

Zarząd wyraził

zgodę.
- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, OK.4123.1.20 16, ciot. zwiększenia
\V

planu finansowego

dziale 921 rozdziale 92120 §2720 o kwotę 20.000,00 zl z przeznaczeniem

prace konserwatorskie

i restauratorskie

przy koście

re

pw. Św. Wawrzyńca

na dotację na
V·l

Lubotyniu.

Zarząd wyrazil zgodę, środki będą pochodzić z rezerwy ogólnej.
3

Kolskie

Towarzyszrwo

Ogólnopolskiego

Cyklistów

Kryterium

wyrazi I zgodę

na zakup

o Srebrną
nagród

Kole,

\V

Szprychy

rzeczowych

prośba

o

- Memoriał
i przeznaczyi

wsparcie

linansowe

Zdzisława

Walczaka".

na ten cel

,.IX
Zarząd

środk i fi nansowe

w kwocie 1.000.00 zł.
- Rejon

Straseni

i kulturalnej

Starosta

pomiędzy

przedstawi

XIX/125/2016
i

Republiki

l projekt

pozakonkursowe

Zarząd

Na tym protokół

Protokółowala:

nie wniósl

Zarząd

Kolskiego

wyraził

zgody.

znuemającą

Uchwalę

\V

sprawie

zatwierdzenia

,,/\ktywizacja

zawodowa

osób

bezrobotnych

(II)" w ramach

Osi priorytetowej

osób bezrobotnych
PSZ

2016

gospodarczej

współpracy

r.

i poszukujących

Wielkopolskiego

Nr

6 Rynek Pracy,
pracy

Regionalnego

ze śroclk-ów Europejskiego

- projekty
Programu
Funduszu

uwag do projektu.

zakończono.

Anna Krupińska

.....~~~~\-.Q.
Członków

I. Wieńczysław

Kolskim.

Powiatu

na lata 2014 - 2020 współfinansowanego

Społecznego.

Podpisy

przez

podjęcia

z dnia 31 marca

kolskim

zawodowa

realizowane

Operacyjnego

Rady

projektu

pracy w powiecie

propozycJa

a Powiatem

Kolskiego

realizacji

6.1 Aktywizacja

-

Straseni

uchwały

Powiatu

do

i poszukujących
Działanie

Rejonem

Rady

przystąpienia

Mołdawii

.

Zarządu:

Oblizajek

2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula

Kikosicka

5. Józef Rybicki

4

