Protokół nr 0022.89.2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 14 września 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

się

o godz.

1000• Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l 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

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

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad. 2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.88.2016
z dnia 07 września 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty ipodpisany.
Ad3.
Pełniący obowiązki dyrektora SPZOZ w Kole p. Chmielecki poinformował o:
-

poziomie realizacji kontraktu z NFZ za okres od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r. 107,88%. Zarząd przyjął do wiadomości.

-

prośbie

o

wydanie

nieruchomością

pełnomocnictwa

dla

p.o.

Dyrektora

do

dysponowania

na cele budowlane dla realizacji prac remontowo - adaptacyjnych
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w pomieszczeniach

budynku

portierni,

która to w wyniku

przeprowadzonego

postępowania przetargowego będzie dzierżawiona przez firmę Patron sp. z

0.0.

Zarząd

powróci do tematu.
W trakcie posiedzenia do p. Chrnieleckiego dołączyła p. Małgorzata Skupin - Radca prawny
SPZOZ w Kole. Dyskusja dotyczyła propozycji rozbudowy budynku szpitala i jego dalszego
rozwoju. Pani Skupin podkreśliła,

że chcąc przystąpić do realizacji tego zadania należy

skorzystać z usług zewnętrznej firmy doradczej posiadającej doświadczenie w tym zakresie.
Firma Empro, która przedstawiła już swoją ofertę zaproponowała

w ramach swoich usług

wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz studium wykonalności, przygotowanie
programu

oraz pomoc w pozyskaniu

zewnętrznych

środków

na realizację

inwestycji,

przeprowadzenie postępowania przetargowego (w modelu zaprojektuj - zbuduj - sfinansuj),
partnerstwo

w utworzeniu

i funkcjonowaniu

Powiatowego

Centrum

Opieki Senioralnej

(podział zysku: 50% SPZOZ - 50% Empro). Koszt usług firmy wyniesie 119.000,00 zł netto.
Ponadto Radca prawny p. Skupin poinformowała,
regulaminem

zamówień

publicznych

że zgodnie z obowiązującym

koszt usługi firmy przekracza

w SPZOZ

wymaganą

kwotę,

w związku z czym szpital powinien zebrać oferty kilku firm doradczych. Powyższe wg
p. Skupin nie będzie konieczne gdy wyboru firmy dokona Zarząd Powiatu. Wicestarosta
poinformował,

że Zarząd nie posiada takich kompetencji.

Pani Skupin poinformowała

również, że przed podpisaniem umowy przez SPZOZ Rada Powiatu powinna wyrazić swoje
stanowisko w tym temacie.
Starosta skonsultuje ten temat z Radcą prawnym Starostwa Powiatowego.
Ad 4.
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole p. Drożdżewski nawiązał
do bardzo złego stanu technicznego

budynku będącego w zarządzie

szkoły, w którym

mieszkają lokatorzy. W związku z powyższym dyrektor zwrócił się z prośbą o przekazanie
środków na remont dachu, szacunkowy koszt remontu wyniesie ok. 100.000,00 zł. Dyrektor
Drożdżewski poinformował

również, że koszty utrzymania budynku przekraczają wpływy

z najmu. Planuje również przeprowadzić

eksmisję jednego z lokatorów, który nie uiszcza

opłat. Dyrektor przekazał, że w związku z zagrożeniem zdrowia i życia z uwagi na stan
techniczny budynku planuje ogrodzenie terenu wokół niego siatką oraz zabezpieczenie dachu.
Ponadto poinformował,

że istnieje możliwość

wydzielenia

mieszkań

w w/w budynku

i sprzedaży lokatorom z bonifikatą. Zarząd poparł ten pomysł i polecił dyrektorowi podjęcie
dalszych działań w tej sprawie.
Pan Drożdżewski

przekazał także, że w planie finansowym

szkoły braknie środków na

wynagrodzenia, brakująca kwota zostanie przedstawiona w późniejszym terminie.
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Ad5.
Skarbnik wraz z p. Bednarkiewicz

z Wydziału Oświaty, Kultury

Sportu przedstawili

propozycje zmian w budżecie:
-

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
810/2016, przeniesienie

środków finansowych

z przeznaczeniem

opłacenie

na

umowy

w Kościelcu, ZSRCKU

w kwocie 1.500,00 zł między §§

zlecenia

na przeprowadzenie

kursu

językowego dla uczestników projektu Erasmus +. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK
powiadomi szkołę.
-

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU
808/2016, prośba o przekazanie

dodatkowej

raty środków w miesiącu wrześniu

w kwocie 100.118,00 zł z przeznaczeniem na realizację odpisu na ZFŚS (40.118,00 zł)
oraz regulowanie bieżących zobowiązań jednostki (60.000,00 zł). Regulacji na ZFŚS
dokonał już Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Pozostałe zapotrzebowanie na środki
finansowe

Zarząd

rozpatrzy

po przygotowaniu

przez Wydział

OK zestawienia

zapotrzebowań w jednostkach oświatowych. Wydział OK powiadomi szkołę.
-

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
641/2016,

prośba

nauczycieli

o przekazanie

środków

finansowych

w Kościelcu, ZSRCKU
na odprawy

emerytalne

w łącznej kwocie 81.481,00 zł. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK

powiadomi szkołę.
-

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
zabezpieczenia

w Kole, SOSW.7071.22.2016,

dot.

środków finansowych w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem

na

zakup samochodu na potrzeby dowozu uczniów w związku z przyznaniem środków
przez PFRON w ranlach programu "Wyrównywania

różnic między regionami III".

Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK powiadomi jednostkę.
-

Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

w Kole, ZSEA.31l0.17.365.2016

dot. zwiększenia dochodów na łączną kwotę 8.767,00 zł z przeznaczeniem na zakup

materiałów i wyposażenia szkoły oraz opłacenie faktur za administrowanie budynkiem
mieszkalnym. Przeniesienie między §§ środków finansowych w kwocie 17.241,00 zł
+ zwiększenie

z dochodów. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie

finansowym, ponadto prosi o podanie nazwy zadania dla przebudowy i modernizacji
sieci teleinformatycznej.
-

Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.28.2016,
finansowego

dot. zwiększenia planu

o łączną kwotę 669.850,00 zł z przeznaczeniem

na wynagrodzenia

i

pochodne. Szkoła informuje również, że braknie środków na bieżące utrzymanie
placówki, wypłatę nagród jubileuszowych

oraz na odpis na ZFŚS. Zarząd rozpatrzy
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sprawę

po

przygotowaniu

przez

Wydział

OK

w jednostkach oświatowych. Wydział OK powiadomi

zestawienia

zapotrzebowań

szkołę.

Ponadto Zarząd rozpatrzył pisma:
- Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie,

prośba

o zwolnienie

dyrektora

) od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2016/20 17. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK powiadomi dyrektora.
- Zespołu Szkół Ekonomiczno

- Administracyjnych

wyrażenia zgody na nauczanie

indywidualne

i Sportu (OK.4352.5.20l6)

w Kole, ZSEA.413.8.370.2016,

dot.

ucznia. Opinia Wydziału Oświaty, Kultury

jest pozytywna. Zarząd wyraził zgodę na nauczanie indywidualne

ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków własnych szkoły. Wydział OK
powiadomi szkołę.
- Zespołu Szkół Ekonomiczno
wyrażenia zgody na nauczanie

- Administracyjnych
indywidualne

w Kole, ZSEA.413.8.370.2016,

ucznia. Opinia Wydziału Oświaty

dot.

Kultury

i Sportu (OK.4352.6.2016) jest pozytywna. Zarząd wyraził zgodę na nauczanie indywidualne
ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków własnych szkoły. Wydział OK
powiadomi szkołę.
Ad 6.
Obecne na posiedzeniu

parne Polewska

Frankowska

- Rabsztyn wraz z księgowymi

poruszyły następujące tematy:
- PCPR - prośba o dodatkowe środki finansowe na:

•

wynagrodzenia

dla rodzin zawodowych i dla osoby do pomocy przy sprawowaniu

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej
(8.616,00 zł);
•

usługi poradnictwa psychologicznego (10.000,00 zł);
zakup

zestawu

komputerowego

(6.500,00

zł).

Zarząd

wyraził

zgodę

na

zabezpieczenie środków na zakup zestawu komputerowego.
- DPS - informacja o zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 48.560,00 zł w związku ze
zmniejszeniem

planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 74.560,00 zł. Pozostałą

część niedoboru w wysokości 26.000,00 zł pokrywa się ze zwiększonych dochodów Domu.
Dyrektor Frankowska - Rabsztyn zwróciła się ponownie o udzielenie pomocy finansowej na
pokrycie kosztów naprawy systemu solarnego w kwocie 16.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę
na przekazanie wnioskowanych środków na naprawę systemu solarnego.
- PCPR - Główna księgowa

poinformowała

o zamiarze przystąpienia

przez PCPR do

realizacji projektu pn. "Z Troską ..." w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne
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w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego

Programu Operacyjnego

na lata 2014 - 2020.

Obecnie złożona została ostateczna wersja projektu, w związku z czym PCPR oczekuje na
podpisanie

urnowy oraz potwierdzenie

możliwości

przystąpienia

do realizacji projektu.

Partnerem w realizacji przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole /
Gmina Miejska
z Upośledzeniem

Koło oraz Terenowe
Umysłowym

Koło Polskiego

Stowarzyszenia

na Rzecz Osób

z siedzibą w Kole. Planowany termin realizacji projektu:

01.10.2016 r. - 30.09.2018 r., całkowita wartość projektu: 2.280.514,07 zł. Zarząd przyjął do
wiadomości.
- PCPR - p. Polewska

poinformowała

o wpływie pisma Stowarzyszenia

Klub Seniora

"Trzecia Zmiana". Zwrócili się z propozycją wspólnego zorganizowania Powiatowego Dnia
Seniora. Z uwagi na brak zaplanowanych

środków finansowych

na ten cel w budżecie

powiatu Zarząd poprosił p. Polewską o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Promocji, Rozwoju
i Zarządzania Kryzysowego

p. Wasiakiern celem sprawdzenia

możliwości zabezpieczenia

Dnia Seniora przez służby (PoLicja, Straż Pożarna).
Ad 7.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa powrócił do tematu przekazania
ul. Grodzkiej Gminie Miejskiej Koło. Dyrektor Kujawa poinformował, że wg posiadanej przez
niego wiedzy Gmina Miejska nie poczyniła żadnych działań

proceduralnych zmierzających do

przejęcia w/w ulicy. Zarząd po dyskusji w tym temacie wyraził zgodę na przygotowanie
dokumentacji technicznej branży drogowej i kanalizacji deszczowej. Szacowany koszt wykonania
dokumentacji wynosi 35.000,00 zł. Ulica Grodzka wraz z dokumentacją zostanie przekazana po
zakończeniu stosownych procedur oraz podjęciu przez Radę Miejską Koło uchwały w tej sprawie.
Dyrektor Kujawa poinformował również o planowanym złożeniu stosownych wniosków na
dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 - 2019 na zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie
Kolonia - Leśnica oraz przebudowa ul. Nagórnej w Kole. Zarząd przyjął do wiadomości.
Starosta poinformował o kwocie odszkodowania zaproponowanej w aneksie do ugody pomiędzy
Powiatem Kolskim a PAK Kopalnia Węgla Brunatnego w Koninie. Kwota ta wyniesie
6.000.000,00 zł, dat. budowy odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce. Zarząd
przyjął do wiadomości.
Ad 8.
Wicestarosta przedstawił członkom Zarządu nowego dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
w Kole p. Tomasza Mikusika. Dyrektor w swojej wypowiedzi nawiązał rn.in.

do kwestii

zatrudnienia wicedyrektorów w ZST w Kole, są oni zatrudnieni na czas nieokreślony, stąd mimo
decyzji Zarządu o funkcjonowaniu

w szkołach jednego wicedyrektora

w ZST nadal jest
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II'

dwóch. W celu dostosowania

sytuacji w szkole do postanowień

Zarządu należy podjąć

stosowne kroki w terminie do maja 2017 r.
Ad9.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
- Wydział Organizacyjny i Zdrowia, OZ.3026.7.2016, prośba o dokonanie zmiany w budżecie
powiatu poprzez:
•

zmianę

nazwy

zadania

inwestycyjnego

z

zadania

"Wykonanie

wentylacji

mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kole" na zadanie "Wykonanie
systemu klimatyzacji

w sali konferencyjnej

w budynku Starostwa Powiatowego

w Kole". Zarząd wyraził zgodę;
•

zmianę nazwy zadania oraz przeniesienie środków w kwocie 150.000,00 zł na inny
paragraf z zadania "Remont sali l 02 w budynku Starostwa Powiatowego w Kole" na
zadanie

"Przebudowa

sali konferencyjnej

w budynku

Starostwa

Powiatowego

w Kole". Zarząd wyraził zgodę.
- Zespół Szkół Rolnicze
758/2016,
policyjna

Centrum

dot. konieczności
- prośba

Kształcenia

zatrudnienia

o wyrażenie

Ustawicznego

nauczyciela

w Kościelcu,

przedmiotu

zgody na zatrudnienie

edukacja

w roku szkolnym

ZSRCKUprawno

-

2016/2017

p. Poronina. Zarząd zwrócił się do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przygotowanie
opinii w tej sprawie.
- Zespół Szkół Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

759/2016, prośba o wyrażenie

zgody na zatrudnienie

prowadzenia

kształcenia

zajęć

z zakresu

(przedmiot: zapasy i magazynowanie

w Kościelcu,

w roku szkolnym

zawodowego

w zawodzie

ZSRCKU-

2016/2017

technik

do

logistyk

oraz logistyka w procesach produkcji)

Zarząd zwrócił się do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przygotowanie

opinii w tej

sprawie.
- Zespół Szkół Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

760/2016, prośba o wyrażenie

zgody na zatrudnienie

prowadzenia

kształcenia

zajęć

z zakresu

zawodowego

w Kościelcu,

ZSRCKU-

w roku szkolnym 2016/2017
w zawodzie

technik

do

logistyk

Zarząd zwrócił się do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

(przedmiot: dystrybucja)

o przygotowanie opinii w tej sprawie.
Ad 10.
Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Anna Krupińska

......... ~~~~

.
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. JózefRybicki
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