
Przebieg posiedzenia

't

Protokół nr 0022.43.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 21 października 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło S1ę o godz. 1000. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. JózefRybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

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. l

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.42.2015

z dnia 15 października 2015 r., nie wnosząc do niego uwag ipoprawek. Tym samym protokół

został przyjęty ipodpisany.

Ad3.

W posiedzeniu poza członkami Zarządu Powiatu uczestniczyli: p. Lilla Urbaniak, p. Dorota

Orchowska, oraz p. Cezary Chmielecki.

Starosta omówił sytuację w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa p. Chmielecki został poproszony

o powrót z urlopu wypoczynkowego w związku z sytuacją kadrową jaka zaistniała w SPZOZ



uchwały nie wniósł uwag Radca Prawny SPZOZ w Kole

prawidłowość jej treści.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.43.55.2015

potwierdzając

w Kole, p. L. _ a przebywa na zwolnieniu chorobowym, Zastępca-_
Dyrektora ds. Administracyjno - Gospodarczych również przebywa na

zwolnieniu chorobowym natomiast p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

przebywa na urlopie wypoczynkowym, ponadto została powołana niezgodnie z przepisami

prawa. Szpital na obecną chwilę pozostał bez osoby, która może go reprezentować, w KRS

wpisana jest tylko .a. Zbliża się termin negocjowania kontraktu

z NFZ, w trybie pilnym należy wystosować pismo w sprawie środków finansowych

z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek. W związku z powyższym

Zarząd Powiatu rozważał kilka kandydatur i ostatecznie zaproponował p. Cezaremu

Chmieleckiemu objęcie stanowiska p.o. Dyrektora SPZOZ w Kole na czas nieobecności

Pan Chmielecki został poinformowany przez Radcę Prawnego

p. Orchowską o ograniczeniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

zasiadaniem w radach nadzorczych i innych jakie wynikają z przepisów prawa, które dotyczą

osób pełniących funkcje publiczne, nie można również łączyć stanowiska p.o. Dyrektora

z funkcją Ordynatora Oddziału. Pan Chmielecki poinformował, że przed podjęciem decyzji

musi się skonsultować w związku z tym ogłoszono przerwę w obradach.

Po przerwie p. Chmielecki poinformował, że wyraża zgodę na objęcie stanowiska p.o.

Dyrektora SPZOZ w Kole, oświadczył, że w terminie ustawowym zrezygnuje z prowadzenia

działalności gospodarczej oraz z pełnienia funkcji Ordynatora Oddziału Wewnętrznego II,

uzgodni to z Radcą Prawnym SPZOZ w Kole.

W związku z powyższym p. Orchowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu

Kolskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Cezaremu Chmieleckiemu. Do projektu

Następnie przedstawiono projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

wynagrodzenia p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole.



Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.43.58.2015

Zarząd zobowiązał p. Chmielcekiego i Radcę Prawnego SPZOZ w Kole do doprowadzenia do

stanu zgodnego z prawem wszelkich spraw związanych z zatrudnieniem p. Chmieleckiego

w SPZOZ w Kole oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje

publiczne (j.t, Dz.U. Z 2006 r. Nr 216 poz. 1584 ze zm.).

W dalszej części posiedzenia Zarząd stwierdził, że sytuacja z wpisem w KRS jednej osoby do

reprezentowania szpitala jest niedopuszczalna i należy ją zmienić. W związku z powyższym

Radca Prawny SPZOZ w Kole i przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu

Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole. Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały, zostanie ona

przedstawiona na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego. Radca Prawny SPZOZ w Kole

zobowiązał się do przesłania stosownego pisma z projektem w/w uchwały Rady Powiatu

Kolskiego na najbliższą sesję.

Ponadto członkowie Zarządu pytali p. Chmieleckiego o kwestię zobowiązań wymagalnych

SPZOZ, które na dzień 30 czerwca br. wynoszą 1.186.749,19 zł (na dzień 30 września br. ok.

1.545.777,00 zł), p. Chmielecki poinformował, że pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora ds.

Lecznictwa nie dysponował pełną wiedzą o sytuacji finansowej szpitala.

Ad 4.

Pan Artur Szafrański przedstawił temat bezpłatnej pomocy prawnej. Ustawa o nieodpłatnej

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nakłada na powiaty obowiązek utworzenia punktów,

w których od stycznia 2016 r. będą udzielane bezpłatne porady prawne. Ustawa przewiduje

bezpłatną pomoc prawną dla osób, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się

o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej; osób do 26. roku życia i tych, które

ukończyły 65 lat; kombatantów i weteranów; posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz tych,

którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły

się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. Powiat będzie mógł powierzyć prowadzenie

połowy punktów na swym terenie organizacjom pozarządowym. Pomoc prawna będzie

finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej dla powiatu.



Pan Szafrański przedstawił lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie

Kolskim oraz harmonogram pracy tych punktów. Zarząd przyjął do wiadomości.

W związku z powyższym p. Szafrański przedstawił projekty uchwał Zarządu Powiatu

Kolskiego:

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez

organizację pozarządową prowadzącą działalność porzytku publicznego, dwóch

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2016 r.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.43.56.2015

w sprawie określenia powiatowych i gminnych lokali w których będą usytuowane

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej

pomocy prawnej w Powiecie Kolskim.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.43.57.2015

AdS.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przybliżył temat usuwania

wyrobów zawierających azbest. Powiaty mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Aby

ubiegać się o dofinansowanie musi zostać przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów

zawierających azbest, należy również posiadać program usuwania azbestu i wyrobów

zawierający azbest, trzeba również dysponować wkładem własnym. Wojewódzki Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyłączył z możliwości ubiegania się

o dofinansowanie gminy (do zadań których również należy usuwanie wyrobów zawierających

azbest), w pozostałych województwa mogą one ubiegać się o takie dofinansowanie. Ponadto

95% odbiorców końcowych programu stanowią osoby fizyczne a powiaty, zgodnie z ustawą

o finansach publicznych, nie mogą takim osobom udzielać dofinansowania. Zarząd popiera



inicjatywę usuwania azbestu jednak ze względu na wątpliwości prawne oraz na brak środków

finansowych w budżecie przystąpienie do programu nie będzie obecnie możliwe.

Ad6.

aczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego przedstawił:

- doprecyzował program obchodów Święta Niepodległości. Zarząd zapoznał się.

- projekty statuetki "Zasłużony dla Powiatu Kolskiego". Zarząd wybrał projekt i zwrócił

uwagę aby na podstawie statuetki pozostawić wolne miejsce na tabliczki, na kótrych będą

znajdowały się imiona i nazwiska osób, którym będą one wręczane. Osoba, która zajmuje się

wykonaniem statuetki wyceniła koszt wykonania statuetki na 1.500,00 zł przy zamówieniu 3

szt. Zarząd zaproponował aby zamówić większą ilość co pozwoli obniżyć koszty zakupu.

- pismo Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Zarząd Oddziału Koło, prośba

o zakup pucharów dla mistrzów biorących udział we współzawodnictwie lotowym gołębi.

Zostaną one wręczone przy okazji zakończenia sezonu lotowego 2015 r. Zarząd wyraził zgodę

na wsparcie w wysokości do 300 00 zł.

- propozycję aktualizacji i druku mapy turystycznej Powiatu Kolskiego. Naczelnik

poinformował, że mapa ta cieszy się dużym zainteresowaniem a jej nakład został już

wyczerpany. Koszt aktualizacji i druku 1000 szt. mapy wyniesie do 5.000,00 zł. Zarząd

wyraził zgodę.

- propozycje na 2016 r.: stworzenie informatora turystycznego Powiatu, dodruk albumu

zdjęciowego Powiatu, kalendarze Powiatu na 2016 r. Koszt zamówienia kalendarzy

trójdzielnych przy 100 szt. wyniesie 2.100,00 zł, koszt zamówienia kalendarzy

jednodzielnych przy 250 szt. wyniesie do 3.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zamówienie

kalendarzy jednodzielnych do kwoty podanej przez Naczelnika.

Ad 7.

Zarząd zapoznał się z pismem Miejskiego Klubu Sportowego "Olimpia" Koło, dot. wyrażenia

zgody na bezpłatne użytkowanie sali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno -

Administracyjnych w Kole przez grupy młodzieżowe Klubu w okresie od 15 października br.

do 30 marca 2016 r. Wicestarosta poinformował, że temat został już uzgodniony z prezesem

Klubu przez dyrektor Sztangę.

Ad 8.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.



Protokółowała: Anna Krupińska

..... ~~.\ \!+. ..... ~ .....

Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. JózefRybicki
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