,,
Protokól nr 0022.86.2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 24 sierpnia 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę

o godz.

1000• Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Olizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. JózefRybicki
oraz
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik
Andrzej Tomczyk - Sekretarz

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.!
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad.2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.85.2016
z dnia 16 sierpnia 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Skarbnik przedstawił dwa projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:
l. w

sprawie

informacji

o

przebiegu

wykonania

budżetu

Powiatu

Kolskiego,

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 20162021 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2016 roku.
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 0025.86.119.2016
2. W sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych

Powiatu Kolskiego

uprawnień.
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 0025.86.120.2016

Ponadto Skarbnik poinformował,
VAT w jednostkach

że od 01.01.2017 r. wszystkie JST muszą scentralizować

organizacyjnych.

Faktury nie będą już wystawiane

na jednostki

organizacyjne, ale faktura będzie wystawiana na powiat.
W związku
sprzedaży

z powyższym
i zakupu.

zachodzi

Skarbnik

konieczność

przedstawił

centralizacji

oferty

zakupu

elektronicznego

programu,

który

rejestru
umożliwi

prowadzenie w/w rejestru. Zarząd po zapoznaniu się wybrał ofertę firmy PRO - INFO.
Ad4.
Pani Bednarkiewicz z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała o:
- wynikach naboru do klas I (stan na dzień 24.08.2016 r.): Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia

Ustawicznego

w Kościelcu

Ekonomiczno - Administracyjnych

-

109 uczniów

(4 oddziały),

Zespół

Szkół

w Kole - 105 uczniów (5 oddziałów), Zespół Szkół

Technicznych w Kole - 222 uczniów (10 oddziałów), Liceum Ogólnokształcące w Kole - 202
uczniów (7 oddziałów), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie - 81 uczniów (4

oddziały), co daje razem 719 uczniów.
- piśmie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

w Kole, SOSW.7071.18.2016,

prośba o zwiększenie planu finansowego o kwotę 15.868,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę
odprawy emerytalnej pracownika. Zarząd wyraził zgodę. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
powiadomi jednostkę.
- piśmie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

w Kole, SOSW.7071.19.2016,

prośba o zwiększenie planu finansowego o kwotę 18.000,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji
od Telewizji Polskiej S.A., przeznaczone zostaną na zakupy do pracowni terapii sensorycznej.
Zarząd wyraził zgodę. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu powiadomi jednostkę.
- piśmie Bursy Szkolnej w Kole, BSz.0711.29.2016.D,
placówce środków finansowych

prośba o zwiększenie przyznanych

na pokrycie wynagrodzeń

i pochodnych.

Przewidywany
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przez Dyrektora Kupińskiego brak środków na w/w cel wyniesie w 2016 r. 81.881,00 zł.
Zarząd pozostawił wniosek bez rozpatrzenia, powróci do tematu w później szym terminie.
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu powiadomi jednostkę.
- piśmie Ministra Finansów,

ST5.4750.343.2016.6p,

informacja

o przyznamu

Powiatowi

kwoty 25.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa
kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej

oraz gabinetów

w szkołach i placówkach

stomatologicznych

oświatowych. Zarząd zdecydował, że środki te zostaną podzielone na wszystkie jednostki
w kwocie po 5.000,00 zł.
Ad 5.
Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Wasiak przedstawił
prośbę Kolskiego Towarzystwa Cyklistów w Kole o pomoc w organizacji "Rajdu Rodzinnego
Rowerowego", który odbędzie się 27.08.2016 r. Towarzystwo prosi o przekazanie materiałów
i przedmiotów

promocyjnych

Powiatu. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie

w miarę

posiadanych zasobów przez Wydział PZ.
Ponadto Naczelnik

Wasiak przedstawił

wspólnie z Gminą Miejską

program dożynek powiatowych

Koło. Koszt orgamzacji

organizowanych

po stronie Powiatu

wyniesie ok.

30.000,00 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.
Naczelnik poinformował również o poniesionych na chwilę obecną wydatkach związanych
z współorganizacją

Wielkopolskiego

Święta Mleka i Powiatu Kolskiego - 27.385,97 zł.

Zarząd przyjął do wiadomości.
Ad6.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole poruszył dwa tematy dotyczące:
- podpisania umowy o zwrot przez Powiat Kolski - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole kosztów
sporządzenia

projektu

Miejscowego

PLanu Zagospodarowania

Przestrzelmego

(MPZP)

w rejonie uLic Toruńskiej i Towarowej w Kole. Dyrektor Kujawa poinformował, że urnowa ta
na chwilę obecną nie może zostać podpisana z powodu określenia terminu zakończenia prac
nad zmianą MPZP na rok 2017. Środki na ten cel, którymi dysponuje PZD w Kole zostały
zabezpieczone w budżecie na 2016 r. Dyrektor PZD w Kole nie posiada upoważnienia do
podpisywania

umów

i zaciągania

W związku

z powyższym

naruszeniem

dyscypliny

zobowiązań

podpisanie

wykraczających

w chwili

finansów publicznych.

obecnej

poza

rok budżetowy.

w/w umowy

skutkowałoby

Zapłata nastąpi po uwzględnieniu

przez

Powiat środków na powyższy cel w projekcie budżetu powiatu na 2017 r.
- naboru wniosków

w ramach Programu

rozwoju gminnej i powiatowej

infrastruktury

drogowej, który kończy się 15 września br. Zarząd rozważa możliwość złożenia wniosków na
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dwa zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie - cmentarz w Leśnicy oraz
przebudowa ul. Nagórnej w Kole. Zarząd polecił przeliczenie kosztorysu na przebudowę
ul. Nagómej po aktualnych stawkach. Zarząd powróci do tematu.
Ad 7.
Pełniący obowiązki

dyrektora

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki Zdrowotnej

w Kole p. Chmielecki przedłożył następujące pisma:
SPZOZ.GK.071.4.2016

EM, informacja o pobieraniu opłat za parking na terenie

szpitala przez dzierżawcę firmę PROTECH - PLUS Sp z

0.0.

Firma ta płaci do

SPZOZ czynsz miesięczny w wysokości 20% od miesięcznego przychodu brutto, jaki
uzyskała ze świadczonych na terenie szpitala usług parkingowych. Zarząd przyjął do
wiadomości.
-

SPZOZ.ADTE.071.1.2.2016

LG, informacja

o osobach

posiadających

prawo do

użytkowania lokali mieszkalnych w budynku mieszkalno - warsztatowym

będącym

w zarządzie SPZOZ w Kole. Zarząd przyjął do wiadomości.
Wojewody

Wielkopolskiego,

PS-IY.9611.94.20l6.27,

dot.

uzyskania

opmn

o celowości inwestycji. W przypadku inwestycji już rozpoczętych (kontynuowanych)
nie jest wymagana opinia o celowości inwestycji. Opinia taka wymagana będzie
w odniesieniu do inwestycji, do których podmioty będą starały się o dofinansowanie
ze środków europejskich. Zarząd przyjął do wiadomości.
Ponadto p. Chmielecki poinformował o:
- warunku utrzymania umowy z firmą PROTECH - PLUS Sp. z

0.0. -

warunkiem jest

wykonanie przez firmę parkingu na terenie SPZOZ w Kole w terminie do końca września
2016 r.
- spotkaniu z firmą Empro, które dotyczyło możliwości pozyskania środków finansowych
z Funduszu Ochrony Środowiska
w Kole. Planowane

inwestycje

oraz funduszy europejskich
obejmują m.in. rozbudowę

na inwestycje

w SPZOZ

szpitala - budowa nowego

skrzydła, w którym miałaby się znajdować nowa sala operacyjna oraz Oddział Intensywnej
Opieki Medycznej. Pozostałe wolne pomieszczenia p.o. Dyrektor proponuje wykorzystać na
aptekę i rezonans magnetyczny. Proponuje również stworzenie tzw. powiatowego centrum
senioralnego i leczenia paliatywnego,

z którego zysk miałby być dzielony 50% SPZOZ

w Kole 50% firma Empro. Członkowie Zarząd pytali co dalej z modernizacją

Oddziału

chirurgicznego i bloku operacyjnego oraz przygotowaną już dokumentacją dla tego zdania.
P.o. Dyrektor odpowiedział, że Oddział Chirurgii zostałby wyremontowany,

natomiast blok

operacyjny powstałby w nowym skrzydle szpitala, posiadana już dokumentacja
zaadaptowana

na potrzeby

nowej

inwestycji

a środki

finansowe

zostałaby

zabezpieczone

na
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modernizację

chirurgii stanowiłyby

poinformował,

wkład własny w inwestycje.

że planuje przeniesienie

Ponadto p. Chmielecki

Oddziału Wewnętrznego II do budynku głównego

szpitala. Zarząd spotka się z firmą Empro w celu omówienia szczegółów przedsięwzięcia
i podjęcia ostatecznej decyzji w tym temacie.

Pani

Lilla

Urbaniak

poinformowała,

SPZOZ.DAG.074.1.2.2016
lokatorów
znajdującym

że wpłynęło

IW, dot. podjęcia

użytkujących

lokale

mieszkalne

kolejne

decyzji mającej
w budynku

pismo

SPZOZ

w Kole,

na celu wykwaterowanie

mieszkalno

-

warsztatowym

się na terenie szpitala ze względu na jego zły stan techniczny,

umówiony jest na spotkanie

z Burmistrzem

Maciaszkiem

Starosta

w kwestii zapewnienia

tym

mieszkańcom lokali zastępczych.

Ad8.
Zarząd zapoznał się z:
1. pismem Inspektora
transportu

ds. zarządzania

zbiorowego

przeprowadzenia

p.

ruchem na drogach i organizacji

Wojtysiaka,

dot.

procedur administracyjnych

podjęcia

decyzji

zmierzających

publicznego

dot.

kierunku

do likwidacji

lub do

sprzedaży pojazdu marki Mercedes Benz E230, który przepadł na rzecz Powiatu
Kolskiego.

Z załączonej

oceny

technicznej

Rzeczoznawcy

wynika,

że pojazd

przedstawia wartość złomu i szacowany jest na kwotę ok. 350,00 zł brutto. Zarząd
podjął decyzję o wyzłomowaniu pojazdu.
2. projektem uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie pozbawienia drogi kategorii
drogi powiatowej

(do t. ul. Grodzkiej w Kole). Zarząd nie wniósł uwag, projekt

zostanie przedstawiony na wrześniowej sesji Rady Powiatu.
3. wnioskiem Zarządu Powiatu Tureckiego (ZDP.5542.82.2.2016)

o wyrażenie opinn

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej (odcinek drogi powiatowej
nr 4533P ul. Południowa).

Powiatowy

Zarząd Dróg w Kole przedłożył

uchwały

Kolskiego

w sprawie

Zarządu

Powiatu

wyrażenia

opinii

projekt

w sprawie

pozbawienia drogi/ulicy 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 i oznaczona Nr 0025.86.121.2016
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Ponadto Zarząd powrócił do tematu prośby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole (Orkiestry
Dętej) o zmianę przeznaczenia środków w kwocie l 000 zł przyznanych na zadanie "Obóz
muzyczny orkiestry dętej i grupy tanecznej" z powodu rezygnacji z realizacji tego zadania.
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przygotował opinię w tej sprawie (OK.524.9.2016), w której informuje, że z punktu widzenia obowiązującego

prawa nie ma możliwości dokonania

zmiany przeznaczenia środków. Podane przez Orkiestrę zadania mieszczą się w innych obszarach realizacji zadań publicznych zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zarząd podtrzymał opinię Wydziału i nie wyraził zgody na zmianę przeznaczenia
środków. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu powiadomi Ochotniczą Straż Pożarną w Kole
(Orkiestrę Dętą).
Ad9.
Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

.....
:t,\~~ .
Podpisy Członków Zarządu:
l. Wieńczysław Oblizajek
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. Józef Rybicki
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