Protokół nr 0022.103.2016
Z

posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 28 grudnia 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

się

O

godz.

1000•

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.!
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad.2
Członkowie
0022.102.2016

Zarządu

zapoznali

się

z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

z dnia 22 grudnia 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty i podpisany.
Ad 3.
Obecni

na posiedzeniu

przedstawiciele

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Zdrowotnej w Kole: p. Cezary Chmielecki, .
przedstawiciele firmy SMIF Grupa Doradcza sp. z
zadania pn.: "Rozbudowa,

przebudowa,

Opieki
oraz

0.0.

modernizacja

powrócili do tematu dot. realizacji
oraz wyposażenie

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole".
Prezes SMIF

przedstawił plan rozbudowy i modernizacji

szpitala,

w ramach której planuje się takt:e przeniesienie gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej do
l

budynku, w którym obecnie znajduje się oddział wewnętrzny

II.

astępnie przedstawił

wstępny kosztorys inwestycji wraz z źródłami finansowania:
l. Kosztorys

w wersji pełnej (tj. z adaptacją i wyposażeniem

OlOM) przedstawia

się

następująco: prace budowlane - 10.533.500 zł; wyposażenie - 6.750.000 zł, co daje łączną
kwotę 17.283.500 zł.
Źródła finansowania:
a) dotacja Powiatu Kolskiego - 6.600.000 zł;
b) dotacja na efektywność energetyczną - udział w remoncie - 1.500.000 zł;
c) finansowanie wykonawcy rozliczane z czynszu wynajmu komercyjnego -3.600.000 zł
d) czynsz za Powiatowe Centrum Opieki Senioralnej - 1.500.000 zł
e) dzierżawa wyposażenia (koszt ponoszony przez SPZOZ w Kole) - 4.083.500 zł.

2. Kosztorys wstępny - wersja bez OlOM: prace budowlane - 9.196.000 zł; wyposażenie 4.500.000 zł, co daje łączną kwotę 13.696.000 zł.
Źródła finansowania:
f)

dotacja Powiatu Kolskiego - 6.600.000 zł;

g) dotacja na efektywność energetyczną - udział w remoncie - 1.500.000 zł;
h) finansowanie wykonawcy rozliczane z czynszu wynajmu komercyjnego -3.600.000 zł
i) czynsz za Powiatowe Centrum Opieki Senioralnej - 1.500.000 zł

j)

dzierżawa wyposażenia (koszt ponoszony przez SPZOZ w Kole) - 496.000 zł.

Powiatowe Centrum Senioralne - koszt budowy ok. 8.000.000 zł zostałby sfinansowany przez
podmiot zewnętrzny (7)
Pan Chmielecki p.o. Dyrektor SPZOZ w Kole pytał co w przypadku, gdy nie zgłosi się żaden
podmiot zewnętrzny zainteresowany

zakładaną w kosztorysie formą finansowania. Zwrócił

również uwagę, że środki na wyposażenie są zbyt wysokie. Według p.o. Dyrektora kwota ta
będzie niższa.
Prezes przekazał, że wg przeprowadzonego
podmiotów zainteresowanych

przez firmę SMIF rozeznania rynku jest kilka

taką formą współpracy. Ceny wyposażenia przyjęte w planie

finansowym są uśrednione.
Pan Rybicki pytał, które źródła finansowania zawarte w kosztorysie inwestycji są na chwilę
obecną pewne, poza dotacją

Powiatu

oraz na jakim

etapie przygotowań

jest projekt

budowlany.
Prezes poinformował,

że zgodnie

z przyjętą

fOl111Ułąpostępowania

w trybie PZP -

"zaprojektuj, wybuduj i sfinansuj" przygotowanie projektu budowlanego będzie należało do
2

wykonawcy

robót

budowlanych,

który

zostanie

wyłoniony

w

w/w

postępowaniu.

Postępowanie w trybie PZP na Powiatowe Centrum Opieki Senioralnej zostanie ogłoszone
osobno.
poinformował

również

o

konieczności

złożenia

do

Wojewody

Wielkopolskiego wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji. Zostaną one złożone do
końca stycznia 2017 r. Przekazał też, że planowane jest uruchomienie

przez Marszałka

Województwa Wielkopolskiego dofinansowania m.in. na opiekę senioralną, z którego można
by skorzystać

z przeznaczeniem

na Powiatowe

Centrum

funkcjonowanie przewiduje plan rozbudowy i modemizacji

Opieki

Senioralnej,

którego

SPZOZ w Kole. Ponadto firma

SMIF przygotuje studium wykonalności.
informował

też, że przygotowany

program funkcjonalno

- użytkowy

zadania obejmuje całość inwestycji wraz z OIOMem. Część dot. OlOM stanowi osobny dział
programu z uwagi na brak (na chwilę obecną) zgody na uruchomienie w SPZOZ w Kole tego
oddziału. Szczegółowy

harmonogram

działań zostanie przedstawiony

w styczniu 2017 r.

Rozpoczęcie budowy dodatkowego skrzydła szpitala planuje się w kwietniu 2017 r.
Starosta podkreślił,

że priorytetem

dla Powiatu w tym zadaniu na obecną chwilę jest

modernizacja oddziału chirurgii i wewnętrznego oraz bloku operacyjnego ponieważ szpital na
te oddziały posiada kontrakt z NFZ, musi również dostosować się do zaleceń wydanych przez
Sanepid. Natomiast uruchomienie SOR i OrOM rozstrzygnie się w najbliższym czasie.
Na zakończenie dyskusji p.o. Dyrektor SPZOZ w Kole zwrócił się do
o przygotowanie

informacji

potwierdzających

zainteresowanie

tskiego

podmiotów

.ętrznych

dzierżawą powierzchni w planowanym nowym skrzydle szpitala. Prezes PL

.ormował, że

przedstawi listy intencyjne.
Ad4.
Naczelnik Wydziału Finansów p. Amelia Woźniak przedstawiła

propozycje

dodatkowych

zmian do budżetu powiatu na 2016 r. Zarząd zaakceptował proponowane zmiany.
Ad5.
Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.
Na 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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