
Protokół nr 0022.87.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 31 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. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. JózefRybicki

oraz

Zygmunt Sołtysi ak - 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. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.86.2016

z dnia 24 sierpnia 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty ipodpisany.

Ad 3.

Członkowie Zarządu spotkali się z przedstawicielami Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole oraz firmy Empro. Spotkanie dotyczyło rozwoju szpitala.

Pełniący obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole p. Chmielecki rozpoczął od tematu modernizacji oddziału chirurgicznego wraz

z blokiem operacyjnym, na to zadanie Powiat zabezpieczył już środki finansowe. Pan

Chmielecki podzielił się swoimi uwagruni dot. utrudnień jakie spowoduje rozpoczęcie



.,
modernizacji - przerwanie funkcjonowania bloku podczas remontu może rzutować na

kontrakt z NFZ, ponadto istnieje możliwość wystąpienia robót dodatkowych związanych np.

ze stropem.

Następnie głos zabrał Starosta, który poinformował, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd

zapoznał się wstępnie z propozycją firmy co do rozbudowy budynku szpitala i poprosił

o bardziej szczegółowe przybliżenie tego tematu. Poinformował również, że Powiat

zabezpieczył już na modernizację oddziału chirurgicznego wraz z blokiem operacyjnym

6,5 mln zł (wydatkowanie tych środków zostało zaplanowane na lata 2016 - 2018).

Prezes firmy Empro przedłożył i omówił wstępny program dostosowania do wymogów

prawnych i rozwoju SPZOZ w Kole, który zakłada budowę nowego "skrzydła" szpitala

i zlokalizowanie w niej m.in. bloku operacyjnego. Mocną stroną takiego rozwiązania jest

nieprzerwana praca bloku operacyjnego, powstanie nowego budynku daje również możliwość

utworzenia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz Powiatowego Centrum Opieki

Senioralnej i Paliatywnej, które będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne w tym

zakresie. W dobudowanym budynku będzie również funkcjonować diagnostyka obrazowa

oraz całodobowa apteka. Zakłada się również podjęcie starań o uruchomienie Szpitalnego

Oddziału Ratunkowego (atutem szpitala jest istniejące już lądowisko). Całkowity koszt

przedstawionej wyżej inwestycji (rozbudowa wraz z wyposażeniem) szacuje się na 22 mln zł.

Proponowane źródła finansowania:

6,6 mln zł dotacja Powiatu Kolskiego (Powiat na wniosek szpitala będzie musiał

zmienić uchwałę budżetową);

4,5 mln zł dotacja na efektywność energetyczną (z Funduszu Ochrony Środowiska);

6 mln zł dotacja na SOR;

4,9 mln zł z oszczędności organizacyjnych i dodatkowych dochodów (realizowane

przez stronę trzecią w formie dofinansowania inwestycji).

Prezes firmy Empro potwierdził również, że jest w stanie pozyskać dotację z Funduszu

Ochrony Środowiska na częściowe sfinansowanie inwestycji oraz zrealizować zadanie na

•

•

•

•

czas. Firma proponuje również partnerstwo w zakresie Powiatowego Centrum Opieki

Senioralnej i Paliatywnej (podział zysku 50%/50%).

Starosta zapytał jak przedstawiają się dalsze działania w przypadku zgody Zarządu na

przystąpienie do inwestycji.

Prezes poinformował, że w pierwszej kolejności SPZOZ podpisuje z firmą Empro umowę,

następnie firma dostarcza niezbędną dokumentację i następuje ogłoszenie przetargu

publicznego na wykonanie inwestycji w systemie zaprojektuj - wybuduj - sfinansuj.

Inwestorem zadania będzie SPZOZ w Kole.
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Zarząd po zapoznaniu się z w/w propozycją wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji

inwestycji podkreślając konieczność dostosowania szpitala do wymogów przepisów

prawnych.

Ad4.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa powrócił do tematu wyboru zadań,

które zostaną zgłoszone do naboru wniosków w ramach Programu rozwoju gminnej

i powiatowej infrastruktury drogowej. Zarząd rozważał również możliwość zgłoszenia

kolejny raz zadania przebudowa drogi powiatowej nr 3427P Dębno Królewskie - Kiejsze. Po

zapoznaniu się z kryteriami Programu stwierdzono, że zadanie to nie spełnia większości

kryteriów, co przekłada się na nikłe szanse na uzyskanie dofinansowania. W związku

z powyższym Zarząd wytypował dwa zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 3403P

Powiercie - cmentarz w Leśnicy oraz przebudowa ul. Nagórnej w Kole. Starosta spotka się

w tej sprawie z Wójtem Gminy Koło oraz Burmistrzem Miasta Koła.

Ponadto dyrektor Kujawa powrócił do tematu przekazanie ul. Grodzkiej Gminie Miejskiej

Koło. Należy przygotować dokumentację techniczną branży drogowej i kanalizacji

deszczowej. Szacowany koszt wykonania dokumentacji wynosi 35.000,00 zł. Zarząd wyraził

zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na ten cel. Droga wraz z dokumentacją

zostanie przekazana po zakończeniu stosownych procedur oraz podjęciu przez Radę Miejską

Koło uchwały w tej sprawie.

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Wasiak zwrócił się

z prośbą o wyrażenie zgody na:

zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów występów zespołów artystycznych, które wystąpią podczas

Dożynek Powiatowo - Miejskich. Zarząd wyraził zgodę.

- Przeznaczenie wolnych środków w kwocie 2.800,00 zł jakimi dysponuje Wydział PZ

na zakup przyczepki samochodowej, która będzie wykorzystywana m.in. podczas

organizacji imprez powiatowych. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 6.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

• Zarządu Powiatu Tureckiego, ZDP.5542.82.1.2016, dot. wyrażenia opinii w sprawie

pozbawienia drogi nr 4532P ul. Nowa kategorii drogi powiatowej. Starosta

przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia opinii

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
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Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.87.122.2016

Zarządu Powiatu Tureckiego, ZDP.5542.83.2016, dot. wyrażenia opinii w sprawIe

pozbawienia drogi nr 4562P ul. Kościuszki w m. Dobra kategorii drogi powiatowej.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

wyrażenia opinii W sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:

•

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.87.123.2016

• Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU

751/2016 oraz Zespołu Szkół Plastycznych w Kole, dot. wyrażenia zgody na przyjęcie

uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych do internatu ZSRCKU w Kościelcu. Zarząd

wyraził zgodę. Wydział Oświaty, Kultury iSportu powiadomi szkołę.

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU•

•

73212016, prośba o zwolnienie dyrektora Nuszkiewicza z prowadzenia zajęć

dydaktycznych w roku szkolnym 201€;201ł, ta!.~~d wyraził zgodę. Wydział Oświaty,

Kultury i Sportu powiadomi dyrektora.

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, prośba o zwolnienie dyrektora

Markowskiego z prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/201;:

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przygotował opinię w tej sprawie, która jest

pozytywna. Zarząd prosi dyrektora o bardziej szczegółowe uzasadnienie potrzeby

zwolnienia z prowadzenia zajęć. Zarząd powróci do tematu. Wydział Oświaty, Kultury

i Sportu powiadomi dyrektora.

Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego, BRZ.0004.24.2016, przekazanie pisma•

p. zamieszkałego w sprawie udzielenia odpowiedzi

kiedy zostanie przeprowadzony remont ul. 3-go Maja w Kole. Powiatowy Zarząd

Dróg w Kole udzieli odpowiedzi.

• , zamieszkałego w sprawie uwzględnienia przyp.

przebudowie ul. Opałki w Kole odwodnienia terenu przy garażach zlokalizowanych

przy w/w ulicy. Sprawą zajmie się Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
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• Inspektora ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu

zbiorowego p. Wojtysiaka, dot. zajęcia stanowiska w sprawie potrzeby wywołania

uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawIe opłat za usuwanie i parkowanie

pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego w związku ze

zmianą stawek obowiązujących opłat. Zarząd postanowił, że należy przygotować w tej

sprawie projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego.

• Starostwa Powiatowego w Turku, EDU.041.4.20 16, dot. uzupełnienia materiałów

źródłowych do opracowania projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu

zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów

tureckiego i kolskiego". Sprawa została już załatwiona.

Ponadto Zarząd:

- udzielił pełnomocnictwo adwokatowi oraz radcy prawnerm

upoważniając ich do prowadzenia w imieniu i na rzecz Powiatu Kolskiego

rozmów i dokonywania ustaleń w zakresie ugody z dnia 24 maja 2011 r. zawartej pomiędzy

Powiatem Kolskim a PAK Kopalnią Węgla Brunatnego w Koninie.

- przeznaczył kwotę do 300,00 zł na zakup upominku dla przechodzącej na emeryturę

Wicedyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

- rozważył możliwość dofinansowania organizacji konferencji z okazji 550 lat Klasztoru

Ojców Bernardynów w Kole. Z uwagi na przyznaną przez Radę Powiatu Kolskiego pomoc

finansową na druk publikacji ,,550 lat Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole" nie ma

możliwości dofmansowania konferencji.

P.'oto~:t~.~Pl~Ska

Podpisy Członków Zarządu:

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
/

L./
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