
Protokół nr 0022.91.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 28 września 2016 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 1000. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr I do protokołu):

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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 0022.90.2016

z dnia 21 września 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Obecne na posiedzeniu przedstawicielki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole, panie: Iwona Wiśniewska (Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno -

Gospodarczych), Elżbieta Marciniak (Główna Księgowa) oraz Małgorzata Skupin (Radca

Prawny) powróciły do tematu rozbudowy szpitala. Panie poinformowały, że wpłynęło już

kilka ofert firm doradczych dot w/w zadania.



Starosta nawiązał do przedłożonego przez SPZOZ w Kole projektu uchwały Rady Powiatu

Kolskiego dot. wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Kolskiego do zadania pn. "Rozbudowa

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole". Starosta podkreślił, że

projekt ten nie jest zgodny z wcześniejszymi ustaleniami - inwestorem będzie SPZOZ w Kole

a nie Powiat, dlatego ewentualny zapis w projekcie dot. wykonania uchwały powinien

brzmieć: "wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SPZOZ w Kole". W ocenie Radcy

Prawnego z zewnętrznej kancelarii podjęcie takiej uchwały nie ma uzasadnienia.

Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak włączając się do dyskusji zauważyła, że

przedstawiony przez szpital projekt uchwały jest zbędny ponieważ Rada Powiatu podjęła już

uchwałę o zabezpieczeniu środków finansowych na .Jvlodemizację Oddziału Chirurgicznego

wraz z Blokiem Operacyjnym w SP ZOZ w Kole", co jest równoznaczne z wyrażeniem

zgody, dlatego należy wyłącznie zmienić nazwę zadania i wprowadzić jako zmianę

w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.

Ponadto p. Wiśniewska poruszyła temat odtworzenia ogrodzenia działki nr 56/12 od strony

ul. Poniatowskiego oraz wzdłuż nowo budowanej drogi. Zmiana przebiegu drogi dojazdowej

pozostawia nieruchomość otwartą dla niekontrolowanego dostępu pojazdów naruszając tym

samym warunki umowy o płatnej strefie parkingowej szpitala. Zarząd powróci do tematu.

Ad 4.

Obecne na posiedzeniu parne Szkudlarek Bednarkiewicz z Wydziału Oświaty, Kultury

iSportu poruszyły następujące tematy:

- przyznanie nagród Starosty Kolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki

zabezpieczone w budżecie powiatu na nagrody wynoszą 27.982,00 zł netto. Zarząd

zdecydował o przyznaniu nagród dla 23 osób w kwocie 1.200,00 zł netto dla każdej

osoby.

- pIsmo prośba o zwolnienie z opłaty za zakwaterowanie

w Bursie Szkolnej w Kole ze względu na trudną sytuację materialną. Według opinii

Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (OK-0022.2.2016) zwolnienie z opłat za

zakwaterowanie jest uzasadnione. Zarząd wyraził zgodę.

- pismo prośba o zwolnienie z opłaty za zakwaterowanie w Bursie

Szkolnej w Kole ze względu na trudną sytuację materialną. Według opinii Wydziału

Oświaty, Kultury i Sportu (OK-0022.3.2016) zwolnienie z opłat za zakwaterowanie

jest uzasadnione. Zarząd wyraził zgodę.

pismo Zespołu Szkół Technicznych w Kłodawie, ZSP.0320.23.2016, prośba o me

zmniejszanie od września br. przekazywanej miesięcznej raty środków. Z informacji
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Naczelnika Wydziału Finansów wynika, że subwencje zostały już przekazane.

W związku z powyższym Zarząd nie wyraził zgody.

Ponadto Zarząd zpoznał się z projektami uchwał Rady Powiatu Kolskiego w sprawie

zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych W Kłodawie Pana Jerzego Markowskiego w roku szkolnym 2016/2017

oraz dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu Pana

Macieja Nuszkiewicza. Zarząd nie wniósł uwag do w/w projektów.

Zarząd podjął decyzje o:

- nieprzyznawani nagród dyrektorów w szkołach, które przekraczają metryczkę.

Wydział poinformuje szkoły;

- konieczności weryfikacji urlopów zdrowotnych nauczycieli przez Wojewódzki

Ośrodek Medycyny Pracy. Wydział poinformuje szkoły.

Ponadto Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przygotuje odpowiedzi do szkół, które poruszały

temat liczby etatów w szkolnych bibliotekach.

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła propozycje zmian do budżetu:

- zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na

dokończenie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Długie - Kaleń Mała".

Zarząd wyraził zgodę.

- zmienia się nazwę zadania z "Dofinansowanie do zadania pn.: Modernizacja Oddziału

Chirurgicznego wraz z Blokiem Operacyjnym w SPZOZ w Kole" na

"Dofinansowanie do zadania pn.: Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz

wyposażenie SPZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na

rzecz mieszkańców powiatu". Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na

lata 2016 - 2027.

dokonuje SIę zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: "Nowoczesne technologie

w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru

funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" poprzez przeniesienie wydatków

bieżących z lat 2017 i 2018 do wydatków majątkowych i zwiększenia łącznych

nakładów finansowych do wysokości 450.001,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

- zmienia się nazwę zadania z "Dofinansowanie do zadania pn.: Modernizacja Oddziału

Chirurgicznego wraz z Blokiem Operacyjnym w SPZOZ w Kole" na

"Dofinansowanie do zadania pn.: Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz
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wyposażenie SPZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na

rzecz mieszkańców powiatu". Zarząd wyraził zgodę.

Główna księgowa Bursy Szkolnej p. Wawrzyniak poinformowała, że jednostce brakuje

środków finansowych na wynagrodzenia i składki ZUS (łącznie 61.717,08 zł). Zarząd wyraził

zgodę na uzupełnienie brakującej kwoty. Starosta spotka się z Dyrektorem Kupińskim celem

omówienia sytuacji finansowej Bursy.

Zarząd zapoznał się z pismem p. Wojtysiaka - Inspektora ds. zarządzania ruchem na drogach i

organizacji publicznego transportu zbiorowego, dot. zabezpieczenia kwoty w wysokości

6.002,40 zł brutto celem zapłaty 20% sumy umowy za opracowanie planu zrównoważonego

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konin, powiatu konińskiego,

kolskiego, tureckiego i słupeckiego. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Zarząd podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole nieruchomością zajętą pod drogę powiatową w Kole przy

ul. Zawadzkiego.

Ad 8.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
..... ~ \ ... ~\Ivv),CL.

Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek ~/
;7 '" /

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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