
Protokół nr 0022.101.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 15 grudnia 2016 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło Się o godz. 10°0. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

\\1 posiedzeniu uclzial wzięli ( załącznik nr l do protokołu):

1. Wieńczyslaw Oblizajek

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tornczyk - Sekretarz Powiatu

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Starosta powitał wszystkich obecnych, CI następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że

jest wymagane quorum i przystąpi I do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad. l

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali s lir z treścią- protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.100.2016 z dnia 07 grudnia 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty i podpisany.

Ad 3.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - Grzegorz Kujawa poinformował o konieczności

ustanowienia przez organ stanowiący Powiatu Kolskiego wydatków niewygasających na

realizację zadania inwestycyjnego poci nazwą "Wykonanie dokumentacji technicznej branży

drogowej i kanalizacji deszczowej ul. Grodzkiej w Kole". W najbliższych dniach zostanie

przygotowany projekt stosownej uchwały Rady Powiatu Kolskiego w tej sprawie.



Dyrektor Grzegorz Kujawa poinformowal również. iż Powiatowv Zarząd Dróg wvstapil o

opinię cło Wydziału Architektury i Budownictwa \V sprawie Konieczności uzyskania

pozwolenia na budowę ul. Grodzkiej \\ Kok. Starosta Kolski podniósł fakt. iż Powiat

zamierza przekazać ulice na rzecz Gmin)' Miejskiej Kolo wraz z dokumentacją. \V razie

konieczności uzyskania pozwolenia na budowę niecelowe jest uzyskiwauie pozwolenia na

budowy na rzecz PZD, a następnie jego przepisywanie na Gminę Miejską Kolo. Dyrektor

Kujawa podniósł fakt. iż odbierając dokumentację przebudowy ulicy Grodzkiej musi mieć

pewność, iż jest kompletna i wystarczająca w celu uzyskania pozwolenia na budowy lub

przyjęcia zglcszenia przez Wydział Architektury i Budownictwa. Zarząd zaproponował, aby

dyrektor Kujawa po otrzymaniu dokumentacji wystąpił do Wydziału Architektury i

Budownictwa o opinię \V przedmiocie braku przeciwwskazań w zakresie możliwości

otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgloszcnia robót bez zastrzeżeń.

Następnie Dyrektor Grzegorz Kujawa przedstawił wystąpienie Burmistrza Miasta Kola

pismem numer IP.6722.5.2016 z dnia 06.12.2016r. o uzgodnienie Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kola w rejonie ulic Towarowej i TOrtII'! kiej

realizowanego na wniosek i ze środków Powiatu Kolskiego. Przedstawiony materia I graficzny

odbiega od wniosku Zarządu Powiatu w zakresie zadysponowania znacząco większego gruntu

prywatnego pod potrzeby ronda od strony ul. Toruńskiej oraz nieujęcia przez Burmistrza

zgłoszonych potrzeb gruntowych od strony ul. Piaski, Dyrektor wyjaśnił, że I.,V części

dodatkowy grunt od strony ul. Toruńskiej będzie slużyl drodze zbiorczej dla obsługi

nieruchomości, a nieujęta przez Burmistrza dodatkowa część gruntu od ul. Piaski spowoduje

zwężenie planowanego pasa pieszo-rowerowego. Zarząd zobowiązał Dyrektora do podjęcia

rozmów z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kole celem wypracowania akceptowalnej

wersji MPZP.

Ad 4.

Pelniacy obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publiczncgo Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole Cezary Chmielceki poinformował o:

- zakończeniu budowy i odbiorze technicznym drogi przeciwpożarowej na terenie szpitala,

- podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia do czerwca 2017 r. w wyniku której

kwota środków finansowych na leczenie szpitalne wzrośnie o 200 tys. zl (w wymiarze

rocznym O 400 rys. zł), zwiększy się również kwota środków na opiekę nocną i świąteczną.

- o wydłużeniu od jednego roku do dwóch lat vacatio legis na dostosowanie infrastruktury

szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2012 roku.
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- o roboczym spotkaniu ze SMlF Grupa Doradcza Sp. z 0.0 na temat wstępnych kosztorysów

rozbudowy obiektów szpitala i potencjalnych źródeł finansowania. Pismo SMI F z dnia

12.12.2016 r. stanowi zal,!cznik nr 3 do protokołu.

Zarząd przyjął powyższe informacje do wiadomości.

Dyrektor Cezary Chmielceki zaprosił Zarząd Powiatu na spoikanie konsultacyjne ze SM1F

Grupa Doradcza Sp. z 0.0. które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. na terenie SP ZOZ

IN Kole. Spotkanie to pozwoli na ustalenic kolejnych kruków i przyjecie czasowego

harmonogramu realizacji inwestycji. Zaproszenie zostało przyjęte.

Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych SP ZOZ w Kole

poinforrnowala, że przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej .,Cichy Kąi' planującej

wydzierżawienie gruntu poci garaże i parking znajdującego się na terenie szpitala nie

akceptują ustalonej stawk.i 6 zl za metr kwadratowy w skali miesiąca. Zarząd wyraził zgodę

na dalsze negocjowanie stawki z przedstawicielami Wspólnoty. podtrzymując wcześniejszy

warunek ogrodzenia dzierżawionego terenu.

nawiązała również do sprawy budynku garażowo-mieszkalnego

znajdująccno się na terenie kolskiego szpitala. \\1 najbliższych dniach lokatorowi lego

budynku, iwi, zaproponowany zostanie lokal zastępczy należący

.do Zespoi u Szkól Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole. który następnie poddany będzie

gruntownemu remontowi.

W dalszej części posiedzenia Zarząd zapoznał SIę Z przedstawionymi przez Głównego

Specjalistę Lillę Urbanlak projektami uchwal Rady Powiatu Kolskiego:

- o udzieleniu Województwu Wielkopolskiemu \'" 2017 roku pomocy finansowej w kwocie

93.290,40 zł 'w realizacji zadania \V zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na

dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-20 I7 bazy Śmigłowcowej

Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków \;-" Ostrowie

Wielkopolskim.

- o udzieleniu Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej z przeznaczemern na

dofinansowanie projektu: '0 Wyposażenie środowisk inloruuuycznych wojewódzkich,

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" z podziałem na rok 2017 - 248

162,00 zł i rok 20ł8 - 82 721,00 zł.

Żarzad nie wniósł uwag do projektów uchwał.
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Glównv Specjalista Lilla Urbaniak wystąpiła z wnioskiem li wytypowanie Podinspektora.,

kicj do protokolewaniu prucy Komisji konkursowej powolanej w celu

przeprowadze ... a postępowania konkursowego na wvlonicnic kandydata na stanowisko

dyrektora SP ZOZ \V Kole.

Zarząd wyrazi I zgodę.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie w Kole Urszula Polewska poinformowała

o:

- podpisaniu \N dniu 07 grudnia 2016 r. umowy na projekt ,J Troska ... ,. złożony w ramach
-

Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Podzialanie 7.2.1 Uslugi społeczne - projekty

pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki

organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lala

2014-2020. W związku ze zbyt późnym uzyskaniem zaliczki na realizację projektu tj. w dniu

29.12.2016 roku. PCPR nie jest w stanie wykorzystać środków z uwagi na koniec roku

budżetowego i nie będzie wnioskowało w br. o wypłatę zaliczki.

Zarząd wyraził zgodę.

- wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na

prowadzenie Domu Pomocy Społecznej IvV Kole dla osób w podeszłym wieku on zasięgu

ponadgminnym dla 53 osób. W wyznaczonym terminie wplynęla jedna oferta i jest to oferta

Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Milosierdzia (Orionistek ) z siedzibą IN Z.alesiu

Górnym, która spełnia wszelkie wymogi formalne i merytoryczne. \V związku z wyborem

oferty zostanie zawarta w miesiącu grudniu br. umowa na okres 5 lat z zastrzeżeniem

aneksowanią corocznie wysokości dotacji na prowadzenie Domu.

- wydatkowaniu środków finansowych w ramach realizacji zadań ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie blisko 100%.

- planowaniu na koniec grudnia 2016 roku otwarcia nowego Warsztatu Terapii Zajęciowej

przy Stowarzyszeniu "Sprawni Inaczej" w Kłodawic dla 20 uczestników.

- zorganizowaniu w dni LI 09.12.2016 roku przez Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie

w Kole oraz Starostę Powiatu Kolskiego konferencji pn. .Potrzeby i możliwości

uzdrowiskowego leczenia dzieci i młodzieży" celem zwiększenia dostępności chorych dzieci

do leczenia uzdrowiskowego w zakresie poprawy stanu zdrowia. Spotkanie odbyło się

IN Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna 55.

- Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami na 2017 rok i szczegółach realizacji

'w/w Programu w miesiącu styczniu 20 I 7 roku.
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- trwającej realizacji .J'rogranu: Wyrównywania Różnic i\'li~dzy Reginnami I[!'· w obszarze [)

\V 2016 roku. w tym o zakupie samochodów do przewozu osób nicpelnosprawnych dla

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ~ Kole oraz przez Gminę Dąbie na rzecz

Środowiskowego Domu Samopornocy vv Dąbiu.

- przygotowywanej w' uzgodnieniu z gminami analizy kosztów pomocy dla repatriantów \\

roku 2017 zgodnie z ustawą o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r.

- stanie obsady miejsc \\' Domach Pornocy Społecznej vv Kole: przy ul. Blizna 55 jest komplet

osób i 5 osób oczekujących na umieszczenie. natomiast przy ul. Poniaiowskicgo 21 jest

wolne miejsce.

Zarząd przyjął powyższe informacje do wiadomości.

Amelia Woźniak, Naczelnik Wydziału finansów, przedstaw ila pozytywne opinie Regionalnej

Izby Obrachunkowej w sprawach:

- projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok (Uchwala Nr SO-
-

0952/33/5/Ko/20 16 z dnia 6 grudnia 2016 r.),

- projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2.017-2027 (Uchwala

Nr SO-0957/33/5/Ko/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r.).

- możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego przedstawionego w

projekcie budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Amelia Woźniak omówi la poprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Kolskiego na lata 2017-2027.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawi l projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego

w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu vVPF na lata 2017-2027.

Zarząd po analizie projektu poddal tę kwestię glosowaniu:
- wniosek popario - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - glosów O

Uchwala zostala podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.10 1.142.2016

Następnie Amelia Woźniak omówiła poprawki do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na

2017 rok.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawi l projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w

sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek clo projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2017

rok. Zarząd po analizie projektu poddal tę kwestię glosowaniu:

- wniosek poparto - głosów 4
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- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od glos u - glosow O

Uchwala została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.10 1.143.20) 6
\V dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału Finansów Atnelia Woźniak przedstawiła

zmiany w planie dochodów i wydatków budżelu Powiatu Kolskiego na ::2016 rok:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

- zmiany planu wydatków między §~ o kwotę 9S 16, 12 zl

Komenda Powiatowa PSP 'vV Kole

- zmiany planu wydatków miedzy ~~ o kwotę 9846,00 zl

Powiatowy Urząd Pracy IV Kole

- zmiany planu wydatków między §§ o kwotę 19947.00 zl

Dom Pomocy Społecznej przy u!' Poniatowskiego 21 IV Kole

- zwiększenie planu dochodów o l:)000,00 zl

- zwiększenie planu wydatków o 8 000,00 zl

- zmiany planu wydatków między §§ o kwotę 38 934,0021

Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie IN Kole

- zwiększenie planu dochodów z PFRON o kwotę 2 250,00 zl

- zmniany planu wydatków między §§ o kwotę 8 024,00 zł

Zespól Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego \v Kościelcu

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę l 500.00 zł

_ - zmiany planu wydarków-między §§ o kwo.tę_53 448,00 zl

Liceum Ogólnokształcące IN Kole

- zmiany planu wydatków między §§ o kwotę 3258,00 zl

Bursa Szkolna IN Kole

- zmiany planu wydatków między §§ o kwotę G 700,00 z1

Zespól Szkól Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7459.00 zl _

- zmiany planu wydatków między §§ o kwotę 18 523,00 zl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 23 850,00 zł

- zmiany planu wydatków między §§ o kwotę 13 185,00 zł

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Kloclawie

- zmiany planu wydatków między §§ o kwotę 12 275,00 zl

Starostwo Powiatowe w Kole, Wydział Komunikacji i Transportu

G



- zwiększenie planu dochodów o 50 000,00 zl

Ponadto zwiększa się dochody l. ivtułu rezerwy subwencji oświatowej o kwotę 162 ISS.OO 1.1.

z tego 40 000,00 zl przeznacza sil,: na zakup sprzętu dla nowo otwartego kierunku kształceniu

technik-logistyk w Zespole Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia L stawiczncgo \\ Kościelcu.

a o kwoty 122 188,00 z-l zwiększa sit; rezerwy ogólna budżetu PO\\ iuiu.

Zarząd wyrazi I zgodę na wprowadzenie powyższych zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na

2016 rok.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Promocji. Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Zenon Waslak

przedstawi I prośbę księży Parafii Podwyższcnia Krzyża Świętego \V Kole o dofinansowanie

druku plakatów związanych z organizowanym Or zakicm Trzech Króli. Zarząd nic wyraził

zgody.

Następnie Naczelnik Zenon Wasiak wystąpił z wnioskiem o umieszczenie świątecznych

i noworocznych życzeń na portalu internetowym Kurier Kolski kosztem 250 zl. Zarząd

wyraził zgody na sfinansowanie tego zamierzenia ze środków budżetowych Wydziału

Eromocji, 'Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego;

Ponadto Naczelnik Zenon Wasiak przedstawi I pismo Polskiego Czerwonego Krzyża. Oddział

Rejonowy w Kole, z próśb: o ufundowanie upominków dla 15 uczestników etapu

powiatowego XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia rCK. który

odbędzie się w dniu 20.12.2016 r. Zarząd wyrazi I zgodę.

Starosta Kolski odczytał pozytywną opinię Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie

wniosku Dyrektora Zespołu Szkól Technicznych w Kole o wyrażenie zgody na nauczanie

indywidualne dla uczennicy klasy IV b technikum w zawodzie: technik ochrony środowiska.

Zarząd wyraził zgodę.

Starosta Kolski odczytał pozytywną opinię Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie

prośby Zespołu Szkół Technicznych w Kole o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów

związanych z wejściem szkoły do programu "Szkolny Klub Sportowy" \V wariancie II dla 2

grup ćwiczebnych. zgodnie z którym dopłata samorządu w skali roku wyniesie 400 zl.

Zarząd wyrazi l zgodę.

Ad 8.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.
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protnkOIO\Val/. 'iT1'a vslaw ZlieleśkiewicL- }. vt '{/ - \ -............................... Gv. ..

Podpisy Członków Zarządu:

1. \\ leńczysław Oblizajek

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybielei

,_i
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