
· .

Protokół nr 0022.12.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 11 marca 2015 r.

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

Wieńczysław Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Obliząjek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

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 0022.11.2015

z dnia 25 lutego 2015 r., nie wnosząc do niego uwag j poprawek. Tym samym protokół zostal

przyj ty i podpisany.

Ad3.

Obecne na posiedzeniu parne: Graczyk - Malińska __ ~_Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole poruszyły następujące tematy:

1. przedstawiły informację dot. planowanych zadań na rok 2015 współfinansowanych ze

środków Powiatu Kolskiego, są to następujące zadania:



• Budowa drogi pożarowej w SPZOZ w Kole. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy,

jego łączna wartość wynosi 1.045.228,97 zł. Wnioskowana kwota na realizację etapu [

- 197.153,95 zł. Zarząd dokona weryfikacji kosztów budowy są one zbyt wysokie.

• Wdrażanie nowych standardów w opiece nad pacjentem poprzez informatyzację

w SPZOZ w Kole. Budowa infrastruktury sieciowej i okablowania - 1.799.408,40 zł,

koszt zakupu wyposażenia wynosi 300.000,00 zł. SPZOZ wnioskuje o przyznanie

środków na zakup wyposażenia. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu

wyposażenia, przeznacza się na ten cel środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł.

• Modernizacja Oddziału Chirurgii wraz z blokiem operacyjnym w SPZOZ w Kole.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy, jego łączna wartość wynosi 14.172.277,05

zł. Wnioskowana kwota na realizację etapu I - 2.024.782,30 zł. Zarząd powróci do

tematu.

• Zakup sprzętu urologicznego do wykonywania zabiegów na bloku operacyjnym oraz

w poradni urologicznej. Koszt - 30.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

• Zakup aparatu USG dla SPZOZ w Kole. Koszt - 150.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Łączna kwota dotacji Powiatu dla SPZOZ wyniesie 480.000,00 zł. SPZOZ w Kole

doprecyzuje nazwę zadania wdrażanie nowych standardów w opiece nad pacjentem poprzez

informatyzację w SPZOZ w Kole celem prawidłowego rozliczenia dotacji oraz udzieli

informacji drogą pisemną jakich dokonają zakupów w ramach tego zadania.

2. p. Graczyk - Malińska poinformowała o roszczeniach związków zawodowych

pielęgniarek i położnych dot. podwyższenia ich płac o kwotę 1.500,00 zł. Pani dyrektor

przedstawiła obecny koszt utrzymania stanowisk pracy pielęgniarek i położnych oraz

poinformowała, że spełnienie ich roszczeń będzie wiązało się z koniecznością zamknięcia

szpitala z uwagi na brak środków finansowych na jego dalszą działalność. Poinfonnowała

także. że dwie przewodniczące związków zawodowych działają na szkodę SPZOZ w Kole.

Zarząd przyjął do wiadomości.

3. p. Graczyk - Malińska poinformowała o wystosowaniu do Banku Gospodarstwa

Krajowego wniosku o zmianę harmonogramu spłat kredytu bankowego celem zmniejszenia

sumy poręczenia. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ze względu na trudną sytuację szpitala Zarząd podjął decyzję co do konieczności zlecenia

firmie zewnętrznej analizy stanu obecnego oraz dalszych perspektyw rozwoju SPZOZ

wKole.



Ad 4.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie w Kole przedstawiła następujące tematy:

- projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

w Powiecie Kolskim w 2015 r. Zarząd nie wniósł uwag do projektu. Zostanie on przedstawiony

na marcowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

- FK .3001.1.2015, dot. przesunięcia między §§ środków finansowych w kwocie 183,00 zł

z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, prośba o dodatkowe środki na koordynatora rodzinnej pieczy

zastępczej w kwocie 46.073,00 zł oraz na szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy

zastępczej. Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie środków w kwocie 183,00 zł oraz na przyznanie

dodatkowych środków na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 46.073,00 zł.

- informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 20 I4 r. Zarząd przyjął do

wiadomości.

Skarbnik poinformował o wpływie uchwał Rad Gmin oraz Miast w sprawie udzielenia pomocy

finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań inwestycyjnych. a chwilę obecną brakuje

uchwal z Gmin: Dąbie. Chodów, Babiak i Osiek Mały.

Zarząd przyjął następujący podział finansowy: budowa chodników - 50% środki Gminy/ 50%

środki Powiatu; zadania drogowe - 40% środki Gminy/ 60% środki Powiatu. Wysokość środków

finansowych Gmin nie może przekroczyć kwoty 150.000,00 zł (oprócz Gminy Miejskiej Kolo).

Zarząd dokonał podziału środków na zadania drogowe. Wygląda on następująco:

Osiek Mały, dokończenie remontu odcinka drogi 3205P Plebanki - Lipiny, pozostałe

środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej nr 3423P w m. Osiek

Wielki. Podział środków finansowych: Gmina Osiek Mały 100 tys zł/ Powiat 150 tys zł.

Olszówka, przebudowa drogi powiatowej nr 3436P Ponętów Górny - Złota. Podział

środków finansowych: Gmina Olszówka 100 ty zł/ Powiat 150 tys zł.

Kościelec, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3400P w Ruszkowie

Pierwszym. Podzial środków finansowych: Gmina Kościelec 150 tys zł/ Powiat 150 tys zł.

- Gmina Koło. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3216P w m. Dzierawy,

budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3206P w m. Borki. Podział środków

finansowych: Gmina Koło 150 tys zł/ Powiat 150 tys zł.
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- Miasto Koło, przebudowa drogi powiatowej nr 3470P na odcinku ulicy Sienkiewicza

w Kole, przebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku ulicy Toruńskiej w Kole.

Podział środków finansowych: Miasto Koło 300 tys zł/ Powiat 300 tys zł.

- Kłodawa, remont odcinka drogi powiatowej nr 3401P na terenie Kłodawy, remont

chodników na terenie Kłodawy. Podział środków finansowych: Gmina Kłodawa

100 tys zł! Powiat 150 tys zł.

- Grzegorzew, przebudowa dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka. Podział

środków finansowych: Gmina Grzegorzew 100 tys zł/ Powiat 150 tys zł.

Ponadto Skarbnik poinformował o zmniejszeniu zmniejszemu kwoty części oświatowej

ubwencji o ok. 1 mln zł, a także przedstawił zmiany do budżetu powiatu:

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/2211DT /8/2015, dot. szacowanych kosztów

opracowania koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic: Toruńskiej - Towarowej - Piaski

w Kole - 15.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie wnioskowanych środków.

- Wojtysiak Sławomir, Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach, dot. zabezpieczenia

środków w kwocie 731,86 zł brutto na zlecenie opracowania przez Rzeczoznawcę stanu

technicznego i wartości dwóch pojazdów celem przeznaczenia na sprzedaż lub

wyzłomowanie. Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, OŚ.616.1.2015, dot. zwiększenia

wydatków o kwotę 2.707,00 zł w §4300 zakup usług pozostałych na nadzór nad gospodarką

leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu. Zarząd wyraził

zgodę.

- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, GK.3034.1.2015, dot. modernizacji ewidencji

gruntów i budynków gminy Koło. Czas wykonania zadania zostanie rozłożony na 2 lata,

kwota wykonania szacowana jest na ok. 400.000,00 zł, przekracza ona wysokość dotacji

budżetowej przyznanej Powiatowi Kolskiemu w 2015 r. w kwocie 193.400,00 zł. W związku

z powyższym celowe jest zawarcie umowy na wykonanie modernizacji z terminem w roku

2016 oraz wprowadzenie odbioru częściowego połączonego z częściową zapłatą w roku 20] 5

w wysokości przyznanej na ten rok dotacji. Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział Gospodarki ieruchomościami, GN .P.6830.1.20 15, dot. przyznania dodatkowych

środków finansowych w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie wykonania

projektów podziałów nieruchomości zajętych przez pasy drogowe dróg powiatowych w 111.

Polonisz, Dabie iPrzedecz. Zarząd wyraził zgodę.
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- Liceum Ogólnokształcące w Kole, dot. zwiększenia planu finansowego o kwotę 32.200,00

zł pochodzącą z wynajmu pomieszczeń Społecznej Akademii Nauk oraz wynajmu małej sali

gimnastycznej, powierzchni pod baner reklamowy a także wynajmu pomieszczeń dla Komisji

Wojskowej. Środki te przeznacza się na zakup urządzeń na salę ćwiczeń dla dziewcząt,

remont łazienek dla uczniów oraz zakup maszyny sprzątającej. Zarząd wyraził zgodę.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, ZSP.0320.06.20 15, dot. zwiększenia planu

finansowego o kwotę 5.000.00 zł pochodzącą z wynajmu sali sportowej. Środki te przeznacza

się na zakup pomocy i materiałów dydaktycznych. Zarząd wyraził zgodę.

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. ZSRCKU

228/2015, dot. zwiększenia planu finansowego o kwotę 42.330,00 zł pochodzącą z dopłaty

ARiMR, ze sprzedaży facelii oraz wynajmu pomieszczeń w internacie. Środki te przeznacza

się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup środków ochrony roślin, zakup

energii. wywóz nieczystości, opłacenie ubezpieczenia środków transportowych, oplacenie

kosztorysu inwestorskiego na remont pokoi w budynku internatu. Zarząd wyraził zgodę.

- Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.3110.8.84.20 15, dot.

przesunięcia między §§ środków finansowych w łącznej kwocie 2.641,00 zł z przeznaczeniem

na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Zarząd wyraził zgodę.

- Warsztat Terapii Zajęciowej, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym. 13/15/WTZ. prośba o zwiększenie dotacji Powiatu na bieżącą działalność

placówki w kwocie 71.176.00 zł. Zarząd z uwagi na brak środków finansowych nie wyraził

zgody.

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.3.2015, dot.

przesunięcia między §§ środków finansowych w kwocie 5.660,00 zł z przeznaczeniem na

wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrody uznaniowe. Zarząd wyraził zgodę.

- Dom Pomocy Społecznej w Kole, DPS.86.2015.K, dot. zwiększenia planu finansowego

o kwotę 10.000,00 zł pochodzącą z otrzymanych darowizn oraz sprzedaży składników

majątkowych. Środki te przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

oraz na zakup energii. Zarząd wyraził zgodę.

Ad6.

Zarząd zapoznał się z projektami uchwał Rady Powiatu Kolskiego w sprawie:

- obciążenia służebnością przesyłu działki będącej własnością Powiatu Kolskiego (dot.

ustanowienia na rz cz Polskiej Spółki Gazownictwa odpłatnej służebności przesyłu);

- nabycia nieruchomości gruntowej na cel publiczny (dot. nabycia na rzecz Powiatu

Kolskiego w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Kole).
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a Zarządzie nie wniesiono więcej spraw.

Zarząd nie wniósł uwag do projektów. Zostaną one przedstawione na marcowej sesji Rady

Powiatu Kolskiego.

a tym protokół zakończono.

Protokółował: Anna Bocian
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek .7~//
I 1C2IA. . , A:;$ ,2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Józef'Rybicki
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