Protokół nr 0022.96.2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 09 listopada 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

się o godz.

9°°. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):
l. 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 0022.95.2016
z dnia 26 października 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Pani Lilla Urbaniak poruszyła

temat dot. powołania

komisji konkursowej

dyrektora SPZOZ w Kole. Z dniem 18 października br.

dot. wyboru

'ińska zakończyła

pracę na w/w stanowisku, podmiot tworzący w ciągu dwóch miesięcy o/

lnego stanowiska

musi powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na
stanowisko dyrektora. W trakcie dyskusji Zarząd zaproponował 5 - osobowy skład komisji
konkursowej

(4 przedstawicieli

podmiotu

tworzącego

w tym jeden

lekarz

oraz
l
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przedstawiciel Rady Społecznej SPZOZ w Kole). Zarząd powróci do tematu na kolejnym
posiedzeniu.
Ponadto zwróciła SIę z prośbą o zwiększenie
w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej

planu finansowego

o kwotę 28.603,26 zł

oraz wypłatą dla odchodzącego

pracownika

odprawy, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy i nagrody jubileuszowej. Zarząd
wyraził zgodę.
Ad4.
Przedstawiciele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kole

ówny księgowy poruszyli temat zwiększenia pi.mu

Dyrektor oraz

finansowego jednostki o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem
pracowników.

Poinformowali

również,

że uzupełnili

na wynagrodzenia

fundusz

wynagrodzeń

osobowe
o kwotę

oszczędności na wydatkach rzeczowych - 19.042,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie
środków w wysokości 29.000,00 zł.
Ad5.

Kierownik Referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych p. Szafrański przedstawił projekty
uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:
1. w sprawie zmiany Uchwały nr 0025.43.57.2015
21 października

2015 r. w sprawie określenia

Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia
powiatowych

i gminnych

lokali,

w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim.
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 Nr 0025.96.126.2016
2. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez
organizację

pozarządową,

prowadzącą

działalność

pożytku

publicznego,

dwóch

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim w 2017 roku.
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 Nr 0025.96.127.2016
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Ad 6.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Pajor oraz p. Bednarkiewicz poinformowały

o:
-

brakujących

środkach na wynagrodzenia

dla szkół i placówek - 1.483.043,20 zł.

Zarząd przyjął do wiadomości. Pani Naczelnik Woźniak zaproponowała uzupełnienie
środków na wynagrodzenia

dla szkół i placówek w budżecie na 2017 r. już na

początku 2017 r. aby uniknąć sytuacj i jaka ma miejsce obecnie;
poprosiły o dokonanie

zmian w budżecie powiatu polegających

na przesunięciu

między rozdziałami środków w wysokości 395.000 00 zł. Zgoda Zarządu;
-

jubileuszu

20 - lecia Zespołu

Tanecznego

Gama z Kłodawy,

zaproponowano

ufundowanie prezentu w postaci talonu. Zarząd wyraził zgodę przeznaczając na ten
cel kwotę 500,00 zł;
-

propozycji prowadzenia zajęć z etyki w Liceum Ogólnokształcącym

w Kole, Zespole

Szkół Technicznych w Kole oraz Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
w Kole. Pani Naczelnik Pajor zaproponowała aby zajęcia odbywały się bez podziału
na klasy, tzn. chętni uczniowie

z wszystkich

klas uczestniczą

w tych samych

zajęciach. Zarząd wyraził zgodę popierając propozycję p. Pajor.
Jeden z członków Zarząd poprosił o przygotowanie dla Zarządu zestawienia obrazującego ile
środków finansowych poza subwencją Powiat dokłada do oświaty.

Pani Pajor przedstawiła

również projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

udzielenia pełnomocnictwa

Panu Maciejowi Nuszk.iewiczowi Dyrektorowi

Zespołu Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu do złożenia wniosku, podpisania
umowy, składania oświadczeń woli oraz dokumentów związanych z przebiegiem i realizacją
projektu pod tytułem: "Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy".
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeci w - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.96.128.2016

Starosta przedstawił pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole dot.
współorganizacji

Powiatowej

Olimpiady

Wiedzy o HIV/AIDS.

Zwracają

się również

z prośbą o wsparcie działań w formie rzeczowej - w postaci zakupu upominków

dla
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laureatów Olimpiady w kwocie 400,00 zł. Zarząd wyraził zgodę, środki będą pochodzić
z pozostałej działalności oświatowej.
Ad 7.
Pani Mariola Jóźwiak

Naczelnik

Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami

przedstawiła

projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wynajęcia pomieszczenia na gabinet
medyczny

w budynku

administracyjnym

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej w Kole.

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 Nr 0025.96.129.2016

Ponadto

p. Jóźwiak

nieruchomości

przedstawiła

położonej

wniosek

Gminy

Koło

w Powierciu - drogi wewnętrznej

położonej w Powierciu koło kościoła z przeznaczeniem

o nieodpłatne

przekazanie

oraz części nieruchomości

na cel publiczny. Zarząd wyraził

zgodę warunkując ją pokryciem wszelkich kosztów związanych z podziałem i przekazaniem
nieruchomości przez Gminę Koło.
Ad 8.
obowiązki

Pełniący

Dyrektora

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki Zdrowotnej

w Kole p. Chmielecki poinformował o:
-

poziomie realizacji kontraktu z NFZ za październik 2016 r. - łącznie 113,5 %;

-

złożeniu wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji w ramach IOWISZ;

-

trwającej budowie drogi pożarowej na terenie SPZOZ w Kole;

-

otrzymaniu wyższego o ok. 100.000,00 zł dofinansowania

na funkcjonowanie

Izby

Przyjęć;

-

poziomie nadwykonań - ok. 1.200.000,00 zł.

W dalszej części posiedzenia

główna księgowa

---

poinformowała

o kwestiach

finansowych szpitala. Strata SPZOZ w Kole wg stanu na dzień 30 września 2016

l'.

wynosi

129.864,65 zł, zysk szpitala jest o ok. 202.000,00 zł wyższy niż w 2015 r., natomiast koszty są
wyższe o 500.000,00 zł niż w 2015 r. Zarząd przyjął do wiadomości.

Zarząd poruszył kwestię pozyskania dofinansowania z zewnętrznych środków na rozbudowę
szpitala. P.o. Dyrektor poinformował,

że szpital robi wszystko

aby to dofinansowanie

pozyskać.
4

."
Ad 9.
Naczelnik Wydziału Finansów p. Amelia Woźniak przedstawiła projekty uchwał Zarządu
Powiatu Kolskiego:
l. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok.
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 Nr 0025.96.130.2016
2. w sprawie projektu

uchwały

w przedmiocie

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2017 - 2027.
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 Nr 0025.96.131.2016
3. w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu kolskiego na 2017 rok.
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 0025.96.132.2016

Ad 10.
Zarząd zabezpieczył środki finansowe w kwocie 1.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na
uiszczenie wpisowego drużyny Starostwa Powiatowego w Kolskiej Amatorskiej Lidze Piłki
Siatkowej.

Ponadto

Starosta przedstawił

projekt uchwały

Zarządu

Powiatu

Kolskiego

w sprawie

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na
prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kole dla ludzi w podeszłym wieku.
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 Nr 0025.96.134.2016
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Ad 11.
Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.
a tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
l. Wieńczysław Oblizajek

2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. Józef Rybicki
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