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Protokół nr 0022.26.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 17 czerwca 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło Się o godz. 1000• Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizaj ek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

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

jest wymagane quorum iprzystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Ad. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.25.2015

z dnia 10 czerwca 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole poruszył następujące tematy:

- dot. rozszerzenia finansowego zadania "Przebudowa chodnika w Ruszkowie Pierwszym".

Całkowity koszt realizacji zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim opiewa na kwotę

350.000,00 zł brutto. Wysokość zabezpieczonych środków w budżecie powiatu wynosi



Starosta poinformował o przesłaniu pisma do Burmistrza Koła w sprawie budowy drogi

nowoprojektowanej (do Wspólnoty Mieszkaniowej "Cichy Kąt" przy ul. Poniatowskiego w Kole)

celem zabezpieczenia środków finansowych po stronie Gminy Miejskiej.

Ad 4.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole poruszyła następujące tematy:

- dot. wniosku w sprawie umorzenia naliczonej zaległości z tytułu

pobytu w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole. Naliczona zaległość w kwocie 3.713,50 zł

jest wynikiem nierealizowania przez mieszkańca decyzji PCPR w Kole w przedmiocie

naliczenia odpłatności za pobyt w DPS. Decyzje wydane przez PCPR zostały utrzymane

w mocy przez organy wyższej instancji. Z uwagi na brak przesłanek do pozytywnego

rozpatrzenia wniosku Zarząd nie wyraził zgody na umorzenie zaległości.

- dot. turnusów rehabilitacyjnych finansowanych ze środków PFRON. Zgodnie z uchwałą

Rady Powiatu w 2015 r. turnusy rehabilitacyjne nie są dofinansowane z uwagi na ograniczone

środki finansowe otrzymane z PFRON. Zarząd rozważy możliwość finansowania turnusów

w przyszłym roku, będzie to uzależnione od otrzymanych środków z PFRON.

..

300.000,00 zł, w kosztach towarzyszących realizacji inwestycji należy uwzględnić

wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego, co będzie skutkowało ograniczeniem

posiadanych środków do kwoty 280.000,00 zł. W przypadku woli realizacji całego

zaprojektowanego odcinka chodnika deficyt finansowy wynosi 70.000,00 zł. Przy założeniu

dotychczasowych zasad proporcji finansowania inwestycji obciążenia finansowe

kształtowałyby się następująco: Gmina Kościelec - 35.000,00 zł, Powiat Kolski - 35.000,00

zł. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie brakujących środków w wysokości zgodnej z w/w

partycypacj ą.

- dot. przebudowy ul. Grodzkiej w Kole. Według wstępnych wyliczeń koszt przebudowy

wyniesie ok. 400.000,00 zł (bez uwzględnienia kosztów budowy kanalizacji deszczowej), do

rozpoczęcia prac wymagana jest zgoda Konserwatora Zabytków. Temat ten należy omówić

z Burmistrzem Miasta Koła.

Skarbnik poinformował, że w budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe na remont

odcinka drogi powiatowej nr 3407P Leszcze - Katarzyna na odcinku 700 mb. Podział finansowy

wygląda następująco: 60% Powiat (90.000,00 zł) / 20% Gmina Kłodawa (30.000,00 zł) I 20%

Gmina Przedecz (30.000,00 zł).



- do PCPR zwróciła się osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej zawodowej, która sprawuje

pieczę zastępczą nad pięciorgiem dzieci, złożyła ona wniosek o zatrudnienie osoby do

pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich wskazując osobę

małżonka. Zgodnie z przepisami prawa w zawodowych rodzinach zastępczych, w których

przebywa powyżej trojga dzieci istnieje taka możliwość. Osobą zatrudnioną do pomocy może

być także małżonek niepobierający wynagrodzenia z tytułu umowy o pełnienie funkcji

rodziny zastępczej zawodowej. Wnioskująca rodzina spełnia te wymogi. Zarząd wyraził

zgodę na zatrudnienie opiekuna na 1 rok z możliwością wypowiedzenia umowy.

- w związku z wejściem w życie zmian ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

ustawodawca nałożył na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej nowe obowiązki związane

z diagnozą kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Według nowych przepisów

organizator jest obowiązany do wykonywania badań psychologicznych kandydatów, obecnie

działających oraz nowych rodzin, przez psychologa. Potrzeba zatrudnienia psychologa

wynika również z nasilających się problemów społecznych występujących w powiecie.

W związku z nałożonymi na PCPR obowiązkami zachodzi konieczność dokonania zmian

w planie finansowym polegająca na przesunięciu między §§ środków finansowych w kwocie

18.394,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ad5.

Przedstawicielki Związków Zawodowych działających przy Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole poruszyły następujące tematy:

- audyt w SPZOZ w Kole, reprezentantki Związków Zawodowych me kwestionują

konieczności przeprowadzenia audytu. Według informacji zaczerpniętych przez Panie ze

strony filmy, która przeprowadzi audyt wynika, że firma ta przeprowadza również procesy

zmierzające do przekształcenia szpitali. W związku z tym pojawiło się pytanie czy Powiat

planuje takie działania. Starosta poinformował, że audyt jest niezbędny do określenia

możliwości finansowania i kierunków dalszego rozwoju szpitala. Poruszono również kwestię

utrudnień związanych z przekazaniem przez dyrekcję dokumentów niezbędnych do

przeprowadzenia audytu;

- modernizacja oddziału chirurgii, Związki podkreśliły potrzebę podjęcia działania

zmierzającego do przeprowadzenia choćby remontu aby oddział mógł dalej funkcjonować.

Starosta poinformował, że sam remont nie wystarczy, całkowity koszt modernizacji oddziału

wraz z blokiem operacyjnym wyniesie ok. 14 mln zł, Powiat nie dysponuje takimi środkami

w budżecie, a zaciągnięcie kolejnego kredytu może być niemożliwe z uwagi na poręczenia

wcześniejszych kredytów szpitala. Pomimo tych trudności Zarząd Powiatu podtrzymuje
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- Specjalnego Ośrod a zkolono - Wychowawczego w Kole, SOSW.7071.15.2015, prośba

o przyznanie środków finansowych na zakup patelni elektrycznej do kuchni Internatu SOSW

- koszt ok. 6.500,00 zł oraz na pomalowanie pomieszczeń Internatu i drobne prace

remontowe przy budynku - koszt 18.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę i zabezpieczył środki na

zakup patelni elektrycznej.

- Bursy Szkolnej w Kole, BSz.0711.7.2015.D, prośba o umieszczenie w planie remontowym

i finansowym Starostwa prac poprawiających bezpieczeństwo, estetykę i atrakcyjność Bursy

polegających na: wykonaniu prac remontowo - budowlanych związanych z dokończeniem

remontu elewacji trzech ścian budynku; wykonaniu prac związanych z poprawą

swoje stanowisko popierające konieczność przeprowadzenia modernizacji oddziału chirurgii.

Na to zadanie Rada Powiatu zabezpieczyła w 2014 r. 320.000,00 zł (SPZOZ część z tych

środków wykorzystał na przygotowanie dokwnentacji, pozostałe wykorzystano m.in. na

zakup telemetrii);

- dyskutowano na temat powstającej mapy świadczeń medycznych;

- poruszono również kwestię utrudnień pracy administracyjnej, które wynikają z konieczności

korzystania z wyeksploatowanego ksera, a także kwestie związane z przeprowadzeniem

informatyzacji szpitala.

Podsumowując przedstawicielki Związków Zawodowych poinformowały, że z uwagi na

poczynione przez wszystkich starania i oszczędności, a także z uwagi na dobro mieszkańców

chciałyby aby SPZOZ w Kole dalej funkcjonował.

Na zakończenie spotkania Skarbnik przedstawił zestawienie udzielonych przez Powiat dotacji

dla SPZOZ w latach 1999 - 2014, opiewają one na kwotę 13.638.000,00 zł. W 2015 r. Powiat

zabezpieczył dla szpitala łącznie 780.000,00 zł

Ad 6.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, OK.512.15 .1.20 15, opirua Wydziału do pisma

) dot. analizy działalności Kolskiego Towarzystwa Cyklistów
--~~--~~----w Kole w związku z wypadkiem jakiemu uległ syn wnioskodawcy. Zgodnie z przedstawioną

opinią Wydział OK może wyłącznie dokonać analizy prawidłowości wykorzystania środków

finansowych przekazanych w formie dotacji na realizację zadania publicznego określonego

szczegółowo w ofercie złożonej przez Kolskie Towarzystwo Cyklistów. Zarząd podtrzymał

przedłożoną przez Wydział opinię. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przygotuje odpowiedź
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bezpieczeństwa i estetyki schodów przy wejściu głównym do budynku; wykonaniu dla

mieszkającej w placówce młodzieży boiska do gry w piłkę plażową. Zarząd wyraził zgodę na
wykonanie prac związanych ze schodami.

5. JózefRybicki

Ponadto Zarząd dokonał aktualizacji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów

szkół i placówek. Będą one obowiązywać od l lipca br. przez okres trzech miesięcy.

Zarząd zabezpieczył w budżecie środki finansowe w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na

zakup upominku z okazji jubileuszu Zespołu Ludowego .Kiełczewianki".

Zarząd wystąpi do Rady Powiatu z propozycją skierowania do Wojewody Wielkopolskiego

pisma z prośbą o uznanie całego obszaru powiatu kolskiego za dotkniętego klęską żywiołową

suszy.

Starosta przedstawił projekt pisma Zarządu Powiatu kierowanego do Dyrektor SPZOZ

p. Graczyk - Malińskiej nakazujące wykonanie polecenia Zarządu dot. przygotowania

materiałów niezbędnych do przeprowadzenia audytu w szpitalu oraz do podjęcia współpracy

z firmą przeprowadzającą w/w audyt. Nie wykonanie polecenia spowoduje wyciągnięcie

konsekwencji pracowniczych. Zarząd zaakceptował treść pisma.

Ad 7.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Bocian

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek
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