
Protokół nr 0022.98.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 23 listopada 2016 r.

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

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Urszula Kikosicka

3. 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 0022.97.2016

z dnia 16 listopada 2016 L, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad 3.

Obecni na posiedzeniu p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole p. Cezary Chmielecki oraz Prezes SMIF Grupa Doradcza sp. z 0.0.
------

powrócili do tematu dot. realizacji zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa,

modernizacja oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w KoJe".



Pan Chmielecki poinformował, że na planowane w ramach w/w zadania uruchomienie

Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej musi uzyskać promesę z NFZ, szpital wraz z firmą

SMIF czynią również starania o uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. a

OTOMie zakłada się funkcjonowanie 5 lóżek, koszt l stanowiska szacuje się na kwotę ok.

600.000 zł. poinformował, że wraz z p.o. Dyrektorem odbyli już kilka

spotkań m.in. z Wojewodą Wielkopolskim, które były związane z realizacją rozbudowy

szpitala. a chwilę obecną ustalono m.in. potrzebę wydzielenia na oddziale chirurgii

pododdziału urazowego. Prezes przedstawił także kolejność realizacji zadania, zostanie

rozpoczęte od budowy dodatkowego skrzydła szpitala, do którego w pierwszej kolejności

zostanie przeniesiony blok operacyjny. Część finansowania zadania zostanie pozyskana

w ramach środków zewnętrznych z programu dot. efektywności energetycznej. Firma SMIF

przygotowuje już stosowny wniosek aplikacyjny, który zostanie złożony do końca 2016 r.

Natomiast środki finansowe zabezpieczone przez Powiat prawdopodobnie zostaną

wykorzystane w 2017 r. Starosta przekazał, że są one zabezpieczone w budżecie na okres

wydatkowania obejmujący lata 2016 - 2018 i zaproponował ich wydatkowanie w latach 20 17

i 2018. Prezes poinformował również, że Konserwator Zabytków wyraził zgodę na

rozbudowę szpitala. Na przełomie grudnia 2016 r./stycznia 2017 r. planowane jest ogłoszenie

postępowania w trybie PZP w zakresie wyłonienia wykonawcy na wykonanie robót

budowlanych związanych z rozbudową i dostosowaniem do aktualnych wymagań istniejącego

obiektu szpitala SPZOZ w Kole w postępowaniu "zaprojektuj, wybuduj i sfinansuj".

W dalszej części posiedzenia

Powiatowego Centrum Opieki

informował o planach utworzenia---
Senioralnej, będzie możliwość pozyskania

dofinansowania/dotacji z programu przygotowanego przez Marszałka Województwa

Wielkopolskiego, dlatego planuje się podjęcie działań związanych z tym projektem w 2016 r.

aby można było ubiegać się o w/w dofinansowanie/dotację. Będzie się z tym wiązała

konieczność zabezpieczenia przez Powiat środków stanowiących wkład własny. Prezes

w późniejszym terminie poinformuje Starostę czy środki te trzeba będzie zabezpieczyć

jeszcze w roku bieżącym.

W trakcie dyskusji pytano o strukturę organizacyjną Powiatowego Centrurn Opieki

Senioralnej, kiedy rozpocznie się budowa dodatkowego skrzydła szpitala oraz czy całość

zadania będzie podzielona na etapy.

Prezes poinformował, że struktura organizacyjna Centrum Opieki nie jest jeszcze do końca

przygotowana, na pewno będzie ono pełniło funkcję opieki dziennej. W kwestii rozpoczęcia

budowy dodatkowego skrzydła szpitala planuje się termin marzec/kwiecień 2017 r. prace

z tym związane powinny zakończyć się w 2017 r., natomiast całość zadania planuje się

2



zakończyć w czerwcu 2018 r. Przedsięwzięcie podzielono na 4 zadania jednak plan

rozbudowy będzie przedstawiony jako całość zadania. Poszczególne zadania będą

realizowane mniej więcej w tym samym czasie, nie powinny ze sobą kolidować.

Starosta zapytał czy w planach uwzględniono również realizację zadania związanego

z informatyzacją szpitala, które będzie realizowane przez inną firmę. Prezes poinformował, że

prace związane z rozbudową szpitala będą się pokrywały z pracami związanymi

z informatyzacją, w planach rozbudowy szpitala uwzględniono pomieszczenie dla

serwerowni.

Na tym dyskusję zakończono.

Ad4.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Jacek owaczyk

przedstawił dwa projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

- w sprawie opinii do projektu" Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na

lata 2016 - 2019 z perspektywą na lala 2020 - 2023"

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 3

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.98.136.2016

- w sprawie opinii do projektu" Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grzegorzew

na lata 2017 - 2020"

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 3

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.98.137.2016

AdS.

Gwardian Klasztoru o. Bernardynów w Kole o. Oswald zwrócił się z prośbą dot. możliwości

nabycia części nieruchomości zlokalizowanej przy Klasztorze. Starosta poinformował, że

Gwardian musi wystąpić z oficjalnym wnioskiem w tej sprawie aby można było uruchomić

procedurę nabycia nieruchomości. Zarząd powróci do tematu gdy wpłynie wniosek.

Ad 6.

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Gospodarczej Rady Powiatu Kolskiego dot. zakupu

(w miarę możliwości) na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w 2017 r. sprzętu
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a posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

a tym protokół zakończono.

wskazanego przez Dyrektora PZD. Zarząd powróci do tematu przy podziale wolnych

środków w 2017 r.

Zarząd udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Bursy Szkolnej w Kole p. Dariuszowi

Kupińskiemu do reprezentowania Powiatu Kolskiego - Zarządu Powiatu Kolskiego

w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym przeciwko AT Group S.A. o zapłatę.

Ad 7.

Protokółowała: Anna Krupińska

.......A~~~~Q .

l. Wieńczysław Oblizajek

Podpisy Członków Zarządu:
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2. Urszula Kikosicka

3. JózefRybicki
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