
Przebieg posiedzenia

"

Protokół nr 0022.41.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 07 października 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

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

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Urszula Kikosicka

3. Czesław Marek

4. JózefRybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

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):

Ad. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.40.2015

z dnia 30 września 2015 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty ipodpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił zestawienie należności i wydatków z tytułu usunięcia i parkowania

pojazdów na dzień 30.09.2015 r. Dochody z tytułu złomowania pojazdów - 1.700,00 zł, dochody

z tytułu usunięcia pojazdów - 38.916,00 zł. Łączna kwota należności wynosi 94.953,86 zł

odsetki 18.124,99 zł, co daje razem 113.078,85 zł.



Skarbnik poprosił o złożenie przez PCPR wyjaśnień dot. sygnalizowanego w piśmie

FK.0602.40.2015 przewidywanego braku środków w rozdziale 85201 i 85204 § 2320.

Ad5.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego przedstawił następujące

tematy:

Skarbnik przedstawił również pismo Domu Pomocy Społecznej, DPS .320.20 15.K, ponowna

prośba o umorzenie w miesiącu wrześniu raty zaliczkowo otrzymanych środków w wysokości

25.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie w/w raty na spłatę w kolejnych miesiącach.

Ad 4.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole przedstawiła projekt uchwały

Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu

partnerskiego "Dogonić Marzenia II" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach

Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja - projekty

pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa

Dyrektorowi Powiatowego Centrurn Pomocy Rodzinie w Kole do podejmowania czynności w

zakresie realizacji projektu pozakonkursowego.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.41.52.2015

Ponadto p. Polewska poinformowała o zrrnarue planu dotacji celowych Wojewody:

zmniejszenie o kwotę 18.583,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego

i ul. Blizna w Kole. Zmniejszenie nastąpiło w związku z korektą planu pod kątem

wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od czerwca do września

2015 r. Zwiększenie dotacji o kwotę 160.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie

wydatków bieżących dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego i ul. Blizna

w Kole. Pomimo zwiększenia dotacji w obu Domach braknie środków finansowych na

wymianę wind. W budżecie powiatu na 2015 r. nie uda się wygospodarować brakujących

środków na ten cel.



W związku z powyższym Zarząd nakazuje ----
zgodne z przepisami.

- skargą pracowników SPZOZ w Kole na działalność [ . Dot.
~ -------_--------

porozumiema rozwiązującego umowę o pracę z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa,

:kiej postępowanie

, .

- pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kole, prośba o udzielenie wsparcia finansowego

z przeznaczeniem na uroczystość otwarcia nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłodawie.

Zarząd wyraził zgodę na wsparcie w kwocie do 2.000,00 zł.

- pismo ), dot. zakupu książek ,,808,2 km" zawierających zdjęcia

Warty od źródeł do ujścia, koszt zakupu 20 egzemplarzy książki oraz wpisu w książce,

w materiałach reklamowych oraz wpisu na wystawie autora podczas Biennale Fotografii to

łączny koszt 5.000,00 zł. Z uwagi na brak wolnych środków w budżecie powiatu Zarząd nie

wyraził zgody na w/w zakup.

- harmonogram oraz koszt organizacji Święta iepodległości. Całkowity koszt wyniesie do

2.200,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

- prośbę (Przewodniczącej Komitetu Redakcyjnego) dot. wsparcia

przy publikacji kolejnego numeru Rocznika Kolskiego. Zarząd wyraził zgodę na wsparcie

publikacji w postaci zakupu do 15 sztuk Rocznika, podobnie jak miało to miejsce w latach

ubiegłych.

- dot. ostatecznego rozliczenia imprezy Wielkopolskie Święto Mleka w Powiecie Kolskim.

Zarząd zapoznał się ze szczegółami, po konsultacji z Radcą Prawnym nie wyraził zgody na

pokrycie części kosztów związanych z występem Golec Orkiestry z uwagi na możliwość

naruszenia ustawy o finansach publicznych.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.SD.074.30.2015,

dot. podpisania z p. Cezarym Chmieleckirn porozumienia rozwiązującego umowę o pracę

(dot. funkcji Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa oraz Ordynatora Oddziału Wewnętrznego II)

oraz podpisania umowy o pracę z ~"f, która od O 1 października br. pełni---
funkcję p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. Po konsultacji z Radcą Prawnym Zarząd

ustalił, że podpisanie runowy z .tanowi naruszenie przepisów prawa, SPZOZ---
nie może zatrudniać dwóch Zastępców Dyrektora ds. Lecznictwa, co obecnie ma miejsce.

---

wyjazdów czasie godzin pracy, które nie są związane ze

sprawami ;tużbowymi, rozliczeń prowadzonych z firmą Megellan. Zarząd powróci do tematu

po wyjaśnieniu sprawy.



1. Wieńczysław Oblizajek

.,

Jeden z członków Zarządu Powiatu - p. Józef Rybicki złożył wniosek o odwołanie Dyrektor

z pełnionej funkcji w związku z niewykonaniem poleceń służbowych

Zarządu Powiatu dot. przekazania dokumentacji do audytu oraz naruszeniem przepisów

w związku z zatrudnieniem dwóch osób na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Zarząd jednogłośnie poparł wniosek oraz upoważnił Starostę do podjęcia działań

zmierzających do uzyskania opinii Rady Społecznej SPZOZ w Kole w powyższej sprawie.

Zarząd nakazał również doprowadzenie sprawy zatrudnienia dwóch osób na stanowisku

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa do zgodności z przepisami prawa tj. Statutu szpitala.

W związku z uzyskaniem informacji od pracowników SPZOZ w Kole Zarząd Powiatu

Kolskiego oczekuje na wyjaśnienia dot. kwestii współpracy szpitala z firmą Magellan oraz

prosi o przesłanie wykazu wszystkich wyjazdów p. Dyrektor odbytych na podstawie delegacji

służbowej w 2015 r.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zdrowia p. Palusińska poinformowała o otwarciu

oferty (wpłynęła tylko jedna oferta) dot. realizacji następujących zadań: wzmocnienie

konstrukcji stropu w budynku Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 27 -

budynek B; roboty remontowe w pomieszczeniach piwnicznych nr 4 i nr 13; remont

pomieszczeń 15A i 15B w budynku Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 27

- budynek B; roboty remontowe - sala 103 - budynek A; remont elewacji budynku i wymiana

drzwi wejściowych (ściana frontowa i ściana szczytowa od ul. Wojciechowskiego).

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe w §4270 - zakup usług remontowych okazały

się niewystarczające. Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie brakujących środków z innych

paragrafów.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

",,-.................

Podpisy Członków Zarządu:

2. Czesław Marek



3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki

~ ,
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