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Protokół nr 0022.83.2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 27 lipca 2016 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Wicestarosta Marek
Banaszewski .
W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):
l. Marek Banaszewski
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. Józef Rybicki
oraz
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Wicestarosta 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.1
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad.2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.82.2016
z dnia 20 lipca 2016

L,

nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.
Ad 3.

Skarbnik Powiatu Zygmunt Sołtysiak poinformował, że w dniu 26.07.2016 r. wpłynęło pismo
Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Wielkopolskiego

(Departament Programów Rozwoju

Obszarów Wiejskich) zawiadamiające o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.04.2016 r.
i przyznaniu pomocy dla operacji "Przebudowa

drogi powiatowej

nr 3411 P Kaleń Mała -

Jasieniec. W związku z powyższym w dniu 22.08.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kole
nastąpi podpisanie

umowy

o przyznaniu

pomocy

pod warunkiem

dostarczenia

uchwały

budżetowej

uwzględniającej

planowaną

operację.

Oznacza

to

potrzebę

zabezpieczenia

w budżecie roku 2017 kwoty l 000000,00 zł. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 935 643,38
zł, a pozostałą część wnioskowanej

kwoty stanowić będą koszty nadzoru inwestorskiego oraz

inne koszty.
Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego

Zarządu Dróg do przygotowania

wystąpienia do

Wójta Gminy Chodów o partycypację w kosztach powyższego zadania w wysokości 40% wkładu
własnego.
Skarbnik Powiatu uznał za konieczne odbycie sesji Rady Powiatu w terminie poprzedzajacym
datę 22 sierpnia, dającym czas na przygotowanie

wszystkich

dokumentów

niezbędnych

do

podpisania umowy. Zarząd przychylił się do tej propozycji i zawnioskował odbycie sesji Rady
Powiatu w dniu 16 sierpnia o godz. 13.
Skarbnik Powiatu przekazał informację o potrzebie wprowadzenia do planu finansowego zadania
polegajacego na modernizacji

oddziału chirurgicznego

wraz z blokiem operacyjnym w latach

2016-2018. Wartość planowanej inwestycji wyniesie 6 683 259 zł, w tym rok 2016 - 1 300 000
zł, rok 2017 - 2700000

zł i rok 2018 - 2683259

zł.

Zarząd wyraził zgodę.

Pismem ZA.IM.5341-12/2016

z dnia 27.07.2016 r. Pani Halina Ślifirska, Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy w Kole wystąpiła do Pana Zygmunta Sołtysiaka, Skarbnika Powiatu o udzielenie
kontrasygnaty
w ramach

na umowie

działania

Nr RPWP.06.01.00-30-0019/I

6.1 WRPO

na lata 2014-2020

6-00

o dofinansowanie

pt. "Aktywizacja

projektu

zawodowa

osób

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim".
Uchwałą Nr XIX/125/20 16 z dnia 31 marca 2016 r. Rada Powiatu Kolskiego zatwierdziła
przystąpienie do realizacji projektu pt. "Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w powiecie kolskim" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących
przez PSZ WRPO na lata 2014-2020

pracy - projekty pozakonkursowe

współfinansowane

ze środków

realizowane

EFS w wysokości

1.704.754,61 zł, z czego w 2016 roku - w wysokości 1.354.678,61 zł, natomiast w 2017 rokuw wysokości 350.076,00 zł.
Zgodnie

z pismem

WVP

WUPXI/2.4/922/4.11/2015.

w

Poznaniu

z

dnia

16 października

w odpowiedzi na wystąpienie

2015

roku,

Znak:

Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego

wymóg założenia kontrasygnaty
projektów finansowanych
współfinansowanych

przez Skarbnika wynika z Wytycznych w zakresie realizacji

ze środków Funduszu Pracy w ramach programów

operacyjnych

z EFS na lata 2014-2020 zatwierdzonych 30 stycznia 2015 r. przez Ministra

Infrastruktury i Rozwoj u.
Zgodnie

3.6, pkt 15 w/w dokumentu,

z podrozdziałem

w przypadku

wydatkowania środków, w szczególności niezgodnego z ustawą z dnia

nieprawidłowego

20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podlegają one zwrotowi zgodnie z art. 207
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przy czym zwrot pochodzi ze środków
budżetu j. s.

t.

Ponadto, zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym

5 czerwca 1998 r.

wart.

z dnia

48 ust.3 zapisano, że jeśli czynność prawna może spowodować

powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika
powiatu lub osoby przez niego upoważnionej. Powyższy wymóg ma miejsce w sytuacji kiedy
plan finansowy Funduszu

Pracy nie jest uwzględniony

w budżecie powiatu, dysponentem

środków jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zasady gospodarowania środkami
uregulowano odrębnym Rozporządzeniem

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy
/ Dz. U. 2011.221.1317. z poźn, zm.!
Zarząd Powiatu po analizie sprawy zobowiązał Pana Zygmunta

ołtysiaka, Skarbnika Powiatu,

do udzielenia kontrasygnaty na umowie Nr RPWP.06.01.00-30-0019116-00

o dofinansowanie

projektu w ramach działania 6.1 WRPO na lata 2014-2020. pt. "Aktywizacja

zawodowa osób

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim" i powiadomienie organu stanowiącego
o tym fakcie.
Ad4.
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu reprezentowała Pani Anna Bednarkiewicz, która przedłożyła
pozytywną opinię do wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Kole w sprawie ustalenia kwoty zakwaterowania w wysokosci 70 zł miesięcznie oraz wysokości kosztów surowca przeznaczonego
na wyżywienie w kwocie 12 zł. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie
w Bursie Szkolnej w Kole oraz o telminie i sposobie jej wnoszenia przedstawił Wicestarosta Marek Banaszewski .
Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4

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

r 0025.83.114.2016

Następnie Anna Bednarkiewicz przedstawiła:
- pismo B.Sz.0711.28.2016.D

Bursy Szkolnej w Kole z dnia 27.07.2016 r. z prośbą o przekazanie

w terminie do dnia 05.08.2016 r. dodatkowych środków finansowych w kwocie 16000 zł na bieżące płatności związane z odprowadzeniem składek ZUS i na Fundusz Pracy oraz z opłaceniem
faktur za energię elektryczną i wyżywienie. Zarząd wyraził zgodę ustalając, że zwrot kwoty
16000 zł nastąpi w 3 ratach począwszy od raty części oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na miesiąc październik 2016 r. do raty przypadającej na miesiąc grudzień 2016 r.
- pismo ZSEA.3110.15.302.2016

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

w Kole z dnia

12.07.2016 r. z prośbą o przesunięcie terminu potrącenia dodatkowej raty środków przekazanych
w miesiącu maju br. i zmniejszenie raty środków na wydatki od miesiąca października 2016 r.
Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie terminu spłaty na miesiące październik, listopad i grudzień
br.
- pismo KSJ026.1.2.20
19.07.2016

16 Liceum Ogólnokształcącego

r. sugerujące

wyrównanie

kwoty

im. Kazimierza Wielkiego w Kole z dnia

subwencji

otrzymanej

w paragrafie

4010

i paragrafach pochodnych od płac o kwotę około 200 tysięcy zł. Zgodnie z postanowieniem Zarządu, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu zwróci się na piśmie do Dyrektora LO o dodatkowe
wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
- pismo Ochotniczej Straży Pożarnej (orkiestry) w Kole z dnia 11.07.2016 r. z prośbą o zmianę
przeznaczenia środków w kwocie 1 000 zł przyznanych na zadanie "Obóz muzyczny orkiestry
dętej i grupy tanecznej" z powodu rezygnacji z realizacji tego zadania. Zarząd zobowiązał

Wy-

dział Oświaty, Kultury i Sportu do przedstawienia merytorycznej opinii w kwestii możliwości
zmiany przeznaczenia środków przyznanych w otwartym konkursie ofert na określone zadanie
publiczne.
Ad 5.
Naczelnik

Wydziału

Promocji,

Rozwoju

i Zarzadzania

Kryzysowego

-

Zenon

Wasiak

poinformował, że w dniu 3 sierpnia br. na terenie byłego niemieckiego obozu Kulmhof odbędą
się uroczyste obchody upamiętniające
jest Związek

Romów

Polskich

zamordowanych

Romów i Sinti. Inicjatorem obchodów

z siedzibą w Szczecinku

przy wsparciu

m,in, ambasady

austriackiej. Swój przyjazd na te uroczystości

zapowiedzieli

przedstawiciele

zarówno władz

centralnych jak i wojewódzkich oraz duchowieństwo. Wsparcie ze strony samorządu lokalnego
polegać będzie na konkretnej

pomocy udzielonej przez Gminę Grzegorzew,

Gminę Dąbie

i Starostwo Powiatowe w Kole. Zgodnie z wcześniejszą deklaracją Starostwo pokryje koszty
zabezpieczenia medycznego w postaci karetki z kierowcą i dwoma ratownikami. Najlepszą ofertę
takiej usługi (120 zł za godzinę) przedstawił SP ZOZ w Kole. Przy planowanym czasie trwania
uroczystości (3 godziny) przewidywany koszt zabezpieczenia medycznego może wynieść około
400 zł.
Zarząd wyraził zgodę na wydatkowanie kwoty 400 zł ze środków będących w planie finansowym
Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego.
W dalszej części swego wystąpienia Zenon Wasiak omawiał sprawy związane z organizacją
Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego. Impreza odbędzie się w dniu 20 sierpnia br.
(początek o godz. 16) na stadionie w Kole. Ustalony wcześniej koszt partycypacji Powiatu
w kosztach imprezy (40 tys. zł) nie zostanie przekroczony. Jednym z 11 stoisk wystawowych
będzie stoisko Starostwa Powiatowego
Mleka i Powiatu Kolskiego

w Kole. Integralną częścią

będą III Powiatowe

Wielkopolskiego

Zawody Zaprzęgowe

Święta

o Puchar Starosty

Kolskiego.
Zenon
w

Wasiak

Karszewie.

omówił

również

Przypomniał,

że

organizację
Zarząd

w dniu

wyraził

7 sierpma

zgodę

na

br. X Dnia

współorganizację

Ogórka
imprezy

i przeznaczył na ten cel środki w kwocie 2.000,00 zł. Zostaną one wykorzystane na zakup nagród
dla uczestników licznych konkursów oraz wykonanie banera reklamowego.
Poinformował także, iż tegoroczne Dożynki organizowane będą wspólnie z Gminą Miejską Koło
w dniu 04 września.
Ad 6.
Ze strony Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

uczestniczyli: p.o. Dyrektor Cezary Chmielecki i Główna Księgowa
była również Lilla Urbaniak - Główny Specjalista w Starostwie
Chmielecki omówił bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem

w Kole w posiedzeniu

Obecna
-Powiatowym w Kole. Pan

szpitala, podkreślając dodatni

wynik finansowy uzyskany w okresie I półrocza (31 765,89 zł). Potwierdził potrzebę kontynuowania przyjętej polityki kadrowej zmierzającej do zapewnienia pełnej obsady lekarskiej i właściwej atmosfery pracy. Zwrócił uwagę, że w Polsce odczuwany już jest niedostatek młodych le-

karzy gotowych do podjęcia pracy w placówkach służby zdrowia na szczeblu powiatowym. Pan
Chmielecki wyraził swoje niezadowolenie z powodu przedłużającej się absencji chorobowej Dyrektor Barbary Graczyk-Malińskiej,

której umowa o pracę formalnie wygasa z dniem 31.12.2016

r. P.o. Dyrektor Cłunielecki poinformował ponadto, że już w październiku rozpocznie negocjacje
z Narodowym

Funduszem

Zdrowia

pod kątem zadań planowanych

finansowy SP ZOZ rozwinęła Główna Księgowa

na rok 2017. Wątek

, która stwierdziła, że na

dzień 31.12.2015 r. strata (narastająco) szpitala wyniosła 11.607.592,06 zł i w dużej części po-

wstała w okresie działania poprzedniej dyrekcji.

iewielki zysk wypracowany w okresie I półro-

cza 2016 r. potwierdza zasadność dokonywanych zmian w organizacji pracy szpitala i obrazuje
pierwsze efekty wynikające z racjonalizacji kosztów, a zatem może być dobrym prognostykiem
na przyszłość.
W dalszej części posiedzenia p.o. Dyrektor SP ZOZ poruszył sprawę budowy drogi pożarowej

i jej finansowania,

nawiązując

19.07.2016 r. Zarząd

do własnego

zobowiązał

pisma

p.o. Dyrektora

SPZOZADTE.074.02.03.2016

SP ZOZ do przedstawienia

z dnia
kosztorysu

inwestorskiego, który będzie podstawą do określenia wysokości środków finansowych niezbędnych do realizacji powyższego zadania.
Zarząd odniósł się również do podniesionej w piśmie SP ZOZ z dnia 19.07.2016 r. sprawy
budynku

mieszkalno-warsztatowego

znajdującego

się na terenie

Zwrócono się do p.o. Dyrektora SP ZOZ o przygotowanie

należącym

do szpitala.

kalkulacji potwierdzającej

wzrost

kosztów utrzymania lokalu i kosztów jego wynajmu. Obecna w tej części posiedzenia Mariola
Jóźwiak

-

Naczelnik

Wydziału

Gospodarki

Nieruchomościami

upoważniona

została

do

przygotowania projektu uchwały w tejże sprawie.
Główny

specjalista

-

Lilia

Urbaniak

odczytała

wystąpienie

pokontrolne

Wojewody

Wielkopolskiego po przeprowadzonej w dniu 19 maja 2016 r. kontroli doraźnej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Państwowe

Ratownictwo

pozytywnie

z jedną

Medyczne.

uwagą

w Kole będącego dysponentem jednostek

Funkcjonowanie

dotyczącą

SP ZOZ w tym zakresie

umundurowania

członków

zespołów

systemu
oceniono

ratownictwa

medycznego i oznaczenia ambulansów są przedmiotem zaleceń pokontrolnych.
Ad 7.
W ramach spraw wniesionych

Wicestarosta

Marek Banaszewski

przedstawił

kolejno trzy

projekty uchwał o wyrażenie opinii w sprawach pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej:

Projekt uchwały o pozbawieniu drogi nr 4475P Kuny - Leonia - Russocice - Władysławów na
odcinku o długości 1,150 km, od skrzyżowania

z drogą powiatową nr 3219P Genowefa -

Władysławów - Turek do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4476P Russocice - Smolina Brudzyń kategorii drogi powiatowej.
Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona Nr 0025.83.115.2016

Projekt uchwały o pozbawieniu drogi nr 4504P Zieleń - Skęczniew kategorii drogi powiatowej
na odcinku o długości

1,390 km, od skrzyżowania

z drogą wojewodzką

numer 471 do

skrzyżowania z drogą gminną 646055P Dobra - Skęczniew,
Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.83.116.2016

Projekt uchwały o pozbawieniu drogi powiatowej nr 2142E Kutno (ul. Skłodowskiej-Curie)
Łanięta - Kąty na odcinku przebiegajacym przez obszar administracyjny
skrzyżowania

z

ul.

Północną

do

granicy

miasta

Kutna

kategorii

Miasta Kutna, tj. Od
drogi

powiatowej

z jednoczesnym zaliczeniem przedmiotowego odcinka drogi do kategorii dróg gminnych.
Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.83.117.2016
Na tym protokół zakończono.
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Podpisy Członków Zarząd:
l. Marek Banaszewski
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