
••

Protokół nr 0022.45.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 04 listopada 2015 r.

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

Wieńczysław Oblizajek.

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

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. 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 iprzystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad. l

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.44.2015

z dnia 28 października 2015 r., nie wnosząc do niego uwag ipoprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad 3.

Skarbnik przedstawił planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęte

w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. oraz planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
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Roczna kwota subwencji ogólnej na 2016 r. wynosi 37.568.904,00 zł, w 2015 r. była to kwota

37.151.612,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynisie w 2016 r. 6.526.305,00 zł,

w porównaniu do części wyrównawczej w 2015 r. jest to kwota większa. Część równoważąca

w 2016 r. wyniesie 1.563.112,00 zł, będzie mniejsza o 187.749,00 zł w stosunku do 2015 r.

Część oświatowa w 2016 r. wyniesie 29.479.487,00 zł również będzie niższa w stosunku do

2015 r. W projekcie budżetu powiatu na 2016 r. na wydatki związane z oświatą zaplanowano

kwotę 32.284.341,00 zł, natomiast jednostki oświatowe zgłosiły zapotrzebowanie na kwotę

ok. 34.804.000,00 zł. Skarbnik poinformował, że kwota planowanej części oświatowej

subwencji na 2016 r. jest o 2.804.854,00 zł mniejsza niż kwota zaplanowana na wydatki

oświatowe w budżecie powiatu na 2016 r. Natomiast planowana na 2016 r. kwota dochodów

z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie

12.401.323,00 zł. Zarząd zapoznał się.

W dalszej części posiedzenia Skarbnik przedstawił:

- prognozowane na 2016 1'. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej - poinformował o planowanym zmniejszeniu dotacji dla Domów Pomocy

Społecznej;

- wybrane zadania, które zaplanowano w projecie budżetu powiatu na 2016 r.:

plan wydatków osobowych w stosunku do potrzeb zgłoszonych przez jednostki

oświatowe będzie mniejszy o 17%;

płace w jednostkach pozaoświatowych przyjęto na poziomie wykonania na dzień 30

września 2015 r.;

dotacje z budżetu powiatu: Zarząd zwiększył o 5% dotację dla Powiatowej i Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Kole; dotacja dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole -

3.000,00 zł; Zespół Tańca Ludowego .Kościelec" - 7.000,00 zł; dotacje dla gminnych

ośrodków kultury - 5.000,00 zł (utrzymano na poziomie 2015 r.); fundusz wsparcia

policji - 1.300,00 zł; zlot motocyklowy połączony z festiwalem bluesa - 5.000,00 zł;

środki finansowe przeznaczone na pożytek publiczny: dział kultura - 16.000,00 zł,

dział sport - Zarząd zwiększył o 10.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł;

organizacja imprez i innych uroczystości: dożynki powiatowe - 30.000,00 zł; Święto

mleka w Powiecie Kolskim - 40.000,00 zł;

remonty w Starostwie Powiatowym: remont elewacji budynku A, remont sali 102,

malowanie pomieszczeń biurowych, wzmocnienie stropu w budynku B.



..

Ad 4.

Na posiedzenie Zarządu przybyli przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole: Główna Księgowa . :I i p.o. Dyrektor -

p. Chmielecki, w posiedzeniu uczestniczyły również p. Urbaniak oraz p. Orchowska.

t poinformowała na wstępie, że jest otwarta na współpracę z pełniącym

obowiązki Dyrektora p. Chrnieleckim. Stwierdziła, że Dyrektor Chmielecki nie informuje jej

o wydatkach finansowych szpitala, nie została poinformowana o zawarciu
'--

porozumienia z pielęgniarkami i położnymi oraz o planowanych dla nich podwyżkach płac,

dyrektor nie poinformował jej również o przejściu _na emeryturę. Zauważyła, że

w umowie podpisanej z firmą, która będzie obsługiwać strefę płatnego parkowania na terenie

szpitala, umniejszono przychód SPZOZ z 25% na 20%.

Następnie 1___ __ przedstawiła rachunek zysków i strat (sporządzony wg stanu na na

30 września 2015 r.), z którego wynika strata w wysokości 265.273,56 zł. Poinformowała

również, że nie ma gwarancji wykonania w 100% kontraktu z NFZ. Według przedłożonego

Zarządowi Powiatu rozliczenia umowy z PZ za okres od Ol stycznia 2015 r. do 30 września

2015 T. wartość świadczeń zaplanowanych wynosi 22.181.447,21 zł, natomiast wartość

świadczeń zrealizowanych - 21.357.443,71 zł. Brak 100% wykonania kontraktu oznacza

mniejsze wpływy do budżetu SPZOZ, a co za tym idzie brak środków na opłacenie

kontrahentów, będzie to skutkowało wstrzymaniem dostaw, a także mniejszym kontraktem na

2016 r. Na dzień dzisiejszy SPZOZ w Kole posiada zobowiązania wymagalne na kwotę ok.

2.000.000,00 zł - poinformowała Główna Księgowa. Ponadto przeprowadzona w szpitalu

kontrola stwierdziła błędne rozliczanie niektórych świadczeń medycznych. Podsumowując

stwierdziła, że sytuacj a szpitala jest zła._- ----
Jeden z członków Zarządu zapytał czy pogorszenie sytuacji finansowej nastąpiło od momentu

powołania p. Chmieleckiego na p.o. Dyrektora?

Pani Kropidłowska poinformowała, że zła kondycja finansowa szpitala narasta od 2013 r.,

czyli od dłuższego czasu, a brak wykonania kontraktu ją pogłębia.

W dalszej kolejności pytano z czego wynika duża różnica w przedstawionej sytuacji

finansowej w stosunku do danych, jakie podała w swoim piśmie do Radnych

T którym to wykazała zysk w wysokości 482.025,46 zł.

Dane wykazane w piśmi wykazują stan na 30 września 2015 r. wg

danych zaksięgowanych na dzień 15 października br. Część dokumentów księgowych

wpłynęło do SPZOZ po tym terminie, co miało wpływ na powstałą różnicę w kwotach.
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Skarbnik nawiązał do zestawienia zobowiązań i należności SPZOZ w Kole za lata 20 l O -

2015 (wg stanu na dzień 30.06.2015 r.) wg sprawozdań Rb-Z iRb-N, z którego wynika, że po

skonsumowaniu kredytu zobowiązania wymagalne szpitala ponownie zaczęły rosnąć, SPZOZ

znalazł się w tym samym punkcie w jakim był gdy zaczęła pełnić

funkcję Dyrektora. Skarbnik zapytał jaki wpływ na poprawę sytuacji miał wprowadzony

program naprawczy? poinformowała, że sytuacja ta była wynikiem

zmniejszenia się przychodów, zaciągnięty kredyt nie miał na to żadnego wpływu. Ponadto nie

przewidziano kosztów związanych z koniecznością wypłaty odszkodowań.

Jeden z członków Zarządu zapytał o trwały efekt kredytu. poinformowała,

że był on przeznaczony na spłatę zobowiązań szpitala nie mógł być wykorzystany na

inwestycje.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał p.o. Dyrektora p. Chmielecki. Przekazał, że podjął

rozmowy z pracownikami dot. wykonania kontraktu, należy wprowadzić oszczędności, które

zminimalizują straty szpitala, np. zmniejszenie liczby godzin pracy lekarzy potrzebnych do

zrealizowania kontraktu oszczędniejsze dysponowanie lekami. Według p. Chmieleckiego

niewykonanie kontraktu może osiągnąć poziom 2-3%. Poinformował również, że

o wysokości zobowiązań wymagalnych nie dowiedział się od księgowej.

odpowiedziała, że wystosowała do p.o. Dyrektora pismo informujące o tej sytuacji.

Główna Księgowa zgłosiła również problem w kwestii rozliczenia wynagrodzenia

p. Clunieleckiego obecnie jest on zatrudniony w SPZOZ na etacie Zastępcy Dyrektora ds.

Lecznictwa, Ordynatora Oddziału Wewnętrznego II oraz na etacie p.o. Dyrektora. Została

poinformowana, że tę kwestię powinny rozstrzygnąć służby kadrowo - prawne SPZOZ.

W dalszej części posiedzenia p. Chmielecki poinformował o:

spływaniu do niego niespójnych danych księgowych, różniących się między sobą;

rozwiązarnu umowy o pracę z pełniącą funkcję p.o. Zastępcy

Dyrektora ds. Lecznictwa;

braku pomocy prawnej ze strony Radcy Prawnego SPZOZ, p. Chmielecki przedłożył

Zarządowi sporządzoną na jego zlecenie opinię prawną adwokata

dot. instytucji "powierzenia obowiązków" osobie pełniącej obowiązki Dyrektora

SPZOZ w Kole;

Pani Orchowska, Radca Prawny Starostwa Powiatowego, zapytała o kwestię 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.

A
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o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje

publiczne. Pan Chmielecki oświadczył, że w terminie ustawowym zrezygnuje z prowadzenia

działalności gospodarczej. Pani Orchowska poinformowała również, że SPZOZ w Kole nie

złożył wniosku do KRS celem wpisania zmian w statucie SPZOZ w Kole.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z sytuacją szpitala polecił wprowadzenie oszczędności,

poprawę współpracy na linii Główna Księgowa - p.o. Dyrektor oraz zwrócił uwagę na

konieczność pilnego i zgodnego z prawem rozwiązania przez SPZOZ kwestii zatrudnienia

p. Chmieleckiego na kilku etatach.

Ad 5.

Obecna na posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

p. Polewska poinformowała o:

- awarii kolektorów słonecznych na budynku DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole. Zarząd

przyjął do wiadomości;

- 7 wolnych miejscach w DPS przy ul. Poniatowskiego. Zarząd przyjął do wiadomości;

- dobiegającym końca szkoleniu na rodziny zastępcze dla 5 rodzin z powiatu kolskiego (po

dwóch latach będą mogli zostać rodzinami zastępczymi zawodowymi);

- pozostałych w budżecie PCPRu na 2015 r. wolnych środkach PFRO w kwocie ok.

110.000,00 zł, które zostaną przesunięte do wykorzystania w innych działach;

- złożeniu wniosku - dot. projektu "Dogonić Marzenia II". Zarząd przyjął do wiadomości;

- przesłaniu pisma do Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" z Kłodawy w sprawie uzupełnienia

brakujących dokumentów złożonych przez Stowarzyszenie w związku z zamiarem utworzenia

na terenie gminy Kłodawa Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zarząd przyjął do wiadomości;

- sprawach bieżących PCPRu: zgłoszenie na policję sprawy mieszkanki (dot. nękania przez

ojca dziecka); dofinansowanie zakupu rowerka trójkołowego z napędem elektrycznym

(negatywna opinia PCPR). Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Gospodarki ieruchomościami poinformowała o przejęciu przez Powiat

Kolski od Gminy Miejskiej Koło nieruchomości o powierzchni 21 m" położonej w Kole.

W związku z tym należy wypłacić Gminie Miejskiej Koło odszkodowanie, posiadana przez

Wydział Gospodarki Nieruchomościami aktualna wycena wynosi 67,03 zł/m", Zarząd wyraził

zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem wyceny 67,03 zł/m".
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Zarząd Powiatu podjął decyzję (GN.P.6844.5.2015) w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, dot. nieruchomości zajętej pod drogę

powiatową w Kole przy ul. Nagórnej.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego omówił:

- pismo Klubu Motocyklowego Knight Riders z Koła, dot. wsparcia finansowego organizacji

zlotu motocyklowego połaczonego z festiwalem bluesa w 2016 r. Zarząd wyraził zgodę na

wsparcie w wysokości 5.000,00 zł.

- pismo Koła PZW nr 26 przy Urzędzie Miejskim w Kole, prośba o dofinansowanie w kwocie

3.000,00 zł prac mających na celu poprawę walorów estetyczno - turystycznych Zalewu

Ruszkowskiego. Zarząd nie wyraził zgody na dofinansowanie. Odpowiedź w tej sprawie

przygotuje Wydział PZ.

- pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kole, R-MB-S371-3/15, prośba o przyłączenie

się do współorganizacji regionalnych eliminacji w konkursie .Policjant ruchu drogowego

2016". Komendant wnioskuje o dofinansowanie w kwocie 6.000,00 zł (1.300,00 zł

z przeznaczeniem na nagrody, 4.700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne

związane z organizacją imprezy). Zarząd wyraził na dofinansowanie w kwocie 1.3000,00 zł

z przeznaczeniem na nagrody.

- projekt statuetki "Zasłużony dla Powiatu Kolskiego". Koszt jednostkowy statuetki przy

zamówieniu 1° szt wyniesie 1.200,00 zł/szt. Powiat uzyskał zgodę od autora k-dronu na

umieszczenie loga bryły na statuetce. Zarząd wniósł uwagi do projektu.

- zadania Wydziału PZ jakie będą realizowane w 2016 r. Zarząd zapoznał się.

- p. Wasiak poinformował o oszczędnościach w budżecie Wydziału PZ na 20 I S r., które

w części (30.000,00 zł) planuje przeznaczyć na zakup materiałów promocyjnych. Zarząd

powróci do tematu.

Ad 8.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole, SOSW. 7071.28.2015, prośba o

wsparcie finansowe z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego w kwocie

4.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

- Zespołu Szkół Ekonomiczno -Administracyjnych w Kole, ZSEA.512.1.413.2015, wniosek

o udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wicestarosta wyjaśni sprawę.



- Rady Powiatu w Kole, BRZ.0004.35.2015, dot. przekazania przez Zarząd Powiatu pisma p.

'odwołanie od uchwały Rady Społecznej SPZOZ w Kole opiniującej

pozytywnie rozwiązanie umowy o pracę z !) do rozpatrzenia Komisji

Spraw Społecznych. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie sprawy.

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. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. JózefRybicki
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