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Protokół nr 0022.93.2016
z posiedzenia

Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 13 października 2016

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

się o godz.

1100.

T.

Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. 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 0022.92.2016
z dnia OS października 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Pełniący obowiązki

Dyrektora

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki Zdrowotnej

w Kole p. Chmielecki poinformował o:
-

podpisaniu

umowy

pomiędzy

Samodzielnym

Zdrowotnej w Kole a SMIF Grupa Doradcza sp. z
(SMIF Grupa Doradcza
Projektu

w ramach

sp. z

programu:

0.0.)

zobowiązuje

"Rozbudowa,

Publicznym
0.0.

Zakładem

Opieki

W ramach umowy wykonawca

się świadczyć usługi Managera
przebudowa,

modernizacja

oraz
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,

)

L

wyposażenie
Wynagrodzenie

Samodzielnego

Publicznego

wykonawcy

wyniesie

Zakładu

119.000,00

Opieki Zdrowotnej
zł netto.

Zarząd

w Kole".
przyjął

do

wiadomości.
-

złożeniu przez SPZOZ w Kole wniosku o przyznanie 4 miejsc szkoleniowych (lekarzy
stażystów) na Oddziale Chirurgii. Zarząd przyjął do wiadomości.

-

poprawiającej się kondycji finansowej szpitala. Zarząd przyjął do wiadomości.

Następnie

głos zabrała główna księgowa

SPZOZ w Kole

która

poinformowała o zobowiązaniach wymagalnych szpitala - 1.175.00000 zł. Zarząd przyjął do
wiadomości.

Obecni na posiedzeniu Zarządu przedstawiciele
w Kole

Poradni Psychologiczno

- Pedagogicznej

wski poruszyli temat zwiększenia planu finansowego.

Jednostce brakuje środków finansowych na wypłacenie wynagrodzeń w miesiącu listopadzie
i grudniu br. - ponad 67.000,00 zł. Wynika to z faktu ustalenia planu wydatków osobowych
przez

organ

organizacyjnego

prowadzący
Poradni.

poniżej

kwot

wynikających

W miesiącu listopadzie

z zatwierdzonego

arkusza

braknie ok. 12.000,00 zł na wypłatę

wynagrodzeń. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu fmansowego jednostki o 12.000,00
zł.
Ad 5.

Przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
_poruszyli

w Kłodawie:

temat dot. trudnej sytuacji finansowej szkoły.

Główna księgowa zwróciła się z prośbą o nie zmniejszanie przekazywanej szkole miesięcznej
raty środków finansowych. Podkreśliła również brak środków na wynagrodzenia, od września
do grudnia 2016 r. szkoła potrzebuje ok. 230.000,00 zł miesięcznie na wypłatę wynagrodzeń,
Do końca 2016 r. szkole braknie ponad 318.000,00 zł na realizację kosztów wynagrodzenia
brutto, 169.080,00 zł za listopad i 149.804,00 zł na realizację kosztów wynagrodzeń netto za
grudzień.

( poprosiła

również

o przekazanie

dodatkowych

rat środków

w październiku w wysokości 25.000,00 zł na zakup oleju opałowego oraz 22.770,00 zł na
realizację nagród Dyrektora

z okazji Dnia Edukacji

Narodowej.

Przyczyną

niedoboru

środków na realizację wydatków jest zbyt niski plan na płace w stosunku do potrzeb szkoły.
Zarząd wyraził zgodę na przekazanie

środków finansowych

na wynagrodzenia

w kwocie

169.080,00 zł.

W dalszej części posiedzenia

głos zabrały parne: Anna Pajor

Anna Bednarkiewicz

z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu informując o:
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-

piśmie

Dyrektora

Zespołu

w Kościelcu, ZSRCKU

Szkół Rolnicze

921/2016

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

w sprawie rezygnacji Dyrektora Nuszkiewicza

z nagrody Starosty Kolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarząd przyjął do
wiadomości. Kwota przeznaczona na nagrodę dla Dyrektora pozostanie w budżecie
powiatu.
-

mniejszej subwencji oświatowej w 2017 r. o ok. 1.100.000,00 zł. Pani Naczelnik
podkreśliła, że Powiat Kolski nie udźwignie posiadanej bazy oświatowej w związku
z stale malejącą liczbą uczniów. Zarząd wyraził zaniepokojenie

pogarszającą

się

sytuacją w oświacie.
Następnie p. Pajor przedstawiła projektu uchwał Rady Powiatu Kolskiego:
-

w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego

dla nauczycieli zatrudnionych

w szkołach i placówkach

oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.
-

w

sprawie

regulaminu

wynagradzania

nauczycieli

prowadzonych

przez

zatrudnionych
Powiat

w szkołach

i placówkach

oświatowych

Kolski.

Pani

Pajor

zaproponowała

zapis aby uchwała ta weszła w życie z mocą obowiązującą

od

O l stycznia 2017 r. Zarząd wyraził zgodę.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionych projektów uchwal.

Starosta poinformował

o ogłoszeniu zamówienia publicznego

dot. adaptacji pomieszczeń.

warsztatów ZST i Bursy Szkolnej w Kole na potrzeby SOSW w Kole.
astępnie

Starosta przedstawił

projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego

ustalenia wysokości nagrody Starosty Kolskiego z okazji Dnia Edukacji

w sprawie

arodowej w roku

2016.
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona

r 0025.93.125.2016

Ad6.

Naczelnik Wydziału Gospodarki

ieruchomościami p. Jóźwiak poruszyła następujące tematy:

- pismo Wspólnoty Mieszkaniowej

"Cichy Kąt", dot. nabycia w trybie bezprzetargowym

części działki, która zarządzana jest przez SPZOZ w Kole. Naczelnik Jóźwiak wyjaśniła
działka ta przeznaczona

jest na cele związane z ochroną zdrowia, przepisy

że

prawa nie

zezwalają na zbycie takiej działki w trybie bezprzetargowym. Ponadto jest ona w posiadaniu
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••
SPZOZ w Kole. Wspólnota może wydzierżawić w/w działkę ale zgodę na to musi wyrazić
p.o. Dyrektor

SPZOZ w Kole, do którego Wspólnota

Gospodarki Nieruchomościami
M

powinna

się zwrócić.

Wydział

udzieli Wspólnocie odpowiedzi w tej sprawie.

pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole dot. wygaszenia

trwałego

zarządu

poinformowała,
nieruchomość

częścią

nieruchomości

że w przypadku
ta przejdzie

wyrażenia

(budynek
zgody

mieszkalny).
na wygaszenie

trwałego

Naczelnik
zarządu

w zarząd Powiatu. Starosta przekazał, że na wcześniejszym

posiedzeniu Zarządu z udziałem Dyrektora Drożdźewskiego
teren w/w nieruchomości,

Pani

ustalono, że zabezpieczy on

co do dalszych kroków związanych

z wygaszeniem

trwałego

zarządu należy spotkać się z Dyrektorem. Na chwilę obecną Zarząd nie wyraził zgody na
wygaszenie.
M

zasygnalizowała,

że koszty odszkodowań związane z budową drogi powiatowej nr 3206P

Łuczywno - Drzewce mogą być wyższe niż pierwotnie zakładano, mogą dojść dodatkowe
koszty (np. koszty nasadzeń,

koszty wycinki drzew).

a chwilę obecną trudno jest dokładnie

je wyliczyć. Zarząd przyjął do wiadomości.
Ad 7.

Pani Lilia Urbaniak przedstawiła:
-

projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Zarząd nie wniósł
uwag do projektu, zostanie on przedstawiony na sesji Rady Powiatu.

-

pismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddział w Kole prośba o dofinansowanie
organizacji konferencji kardiologiczno - kardiochirurgicznej.

Zarząd wyraził zgodę na

dofinansowanie w kwocie do 2.000,00 zł.

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. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. Józef Rybicki
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