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Protokół nr 0022.47.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 18 listopada 2015 r.

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

Marek Banaszewski .

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

1. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Wicestarosta 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 0022.46.2015

z dnia 12 listopada 2015 T., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2015 r.:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.9.2015, przesumęCle między

rozdziałami środków finansowych w kwocie 14.370,00 zł z przeznaczeniem na nagrody na

dzień pracownika socjalnego. Zarząd wyraził zgodę.



- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.10.2015, przesunięcie między

rozdziałami środków finansowych w kwocie 31 .600,00 zł z przeznaczeniem na realizację

wydanych przez Sąd postanowień o umieszczeniu w placówkach. Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego, PZ.3026.7.2015, przesunięcie

między §§ środków finansowych w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup baterii do

radiotelefonów przenośnych. Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział Finansów, FN.3021.3.2015, przesunięcie między §§ środków finansowych

w łącznej kwocie 550.3421,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

wynagrodzenia osobowe oraz wpływy z różnych opłat w związku ze zmianą klasyfikacji

budżetowej. Zarząd wyraził zgodę.

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD.GK.087.10.2015, zmiany w planie finansowym:

zwiększenie dochodów na łączną kwotę 40.000,00 zł wynikające z wpływów z innych

lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw oraz z grzywien i innych

kar pieniężnych. Zmniejszenie wydatków na kwotę 16.200,00 zł oraz zwiększenie wydatków

na łączną kwotę 57.20000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

zakup materiałów iwyposażenia oraz zakup usług remontowych. Zarząd wyraził zgodę.

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole, PINB 3012/3512015, przesunięcie

między §§ środków finansowych w kwocie 2.350,00 zł z przeznaczeniem na badania

okresowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Zarząd wyraził zgodę.

- Powiatowy Urząd Pracy w Kole, KF.RK.3011-8/2015, zwiększenie planu wydatków

o kwotę 24.100,00 zł w związku z przyznaną kwotą środków Funduszu Pracy

z przeznaczeniem na nagrody specjalne pracowników PUP w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

- Wojewoda Wielkopolski, FB-I.31 l 1.465.20 15.2, zmniejszenie planu dotacji celowych

o kwotę 20.322,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań

(dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Kole). Zarząd wyraził zgodę.

- Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.485.2015.4, zwiększenie planu dotacji celowych

o kwotę 9.305,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Kole na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka. Komendant

Kropidłowski zwrócił się w tej sprawie z pismem o ujęcie powyższej kwoty w budżecie

jednostki. Zarząd wyraził zgodę.

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.18.2015, przesunięcie

między §§ środków finansowych w kwocie 86.108,00 zł z przeznaczeniem na zakup



materiałów i wyposażenia, nagrody uznamowe oraz odprawę emerytalną. Zarząd wyraził

zgodę.

- Dom Pomocy Społecznej w Kole, DPS.375.2015.K, przesunięcie między §§ środków

finansowych w kwocie 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz zakup

serwera. Zarząd wyraził zgodę.

- Zarząd zabezpieczył środki finansowe w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie

opłaty wpisowej w związku z udziałem drużyny Starostwa Powiatowego w Kolskiej

Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej.

- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, OK.3021.15.12.2015, dot. aktualizacji kwot

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla

emerytów niepedagogicznych. Kwota wyrównania wynosi 4.291,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, OK.3021.15.l3 .20 15, przesunięcie między działami

środków finansowych w kwocie 155.875,67 zł z przeznaczeniem na wyrównanie planu

dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole. Zarząd

wyraził zgodę.

- Liceum Ogólnokształcące w Kole, dot. zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.584,00 zł

na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi. Zarząd wyraził zgodę.

- Liceum Ogólnokształcące w Kole, 3025.1.2015, dot. przekazania dodatkowych środków

finansowych w kwocie 41.611,32 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania

indywidualnego dwóch uczniów. Zarząd prosi Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

o przygotowanie opinii w tej sprawie.

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole, SOSW.7071.31.2015, dot.

zwiększenia brakujących środków na wynagrodzenia i ZUS. Dyrektor Budzińska wyjaśni

przyczynę przekroczenia przez SOSW subwencji na 2015 r. Wydział OK zwróci się do SOSW

z pismem w tej sprawie.

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kole, PP-P.3003.6.2015.K, przesunięcie między

§§ środków finansowych w kwocie 7.429,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu

okularów korygujących wzrok dla pracownika, zakup materiałów i wyposażenia, zakup

pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe. Zarząd

wyraził zgodę.

Ponadto Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przygotuje na najbliższe posiedzenie Zarządu

Powiatu zestawienie złożonego przez szkoły zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe

w 2015 r. wraz z analizą Wydziału OK dot. faktycznego zapotrzebowania.

..,



Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie przekazania

informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom.

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 r 0025.47.61.2015

Na zakończenie Skarbnik przedstawił informację o planowanych dochodach, wydatkach

iniedoborach w działach: oświata iwychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, stan

na dzień 30 października 2015 r. Zarząd zapoznał się.

Ad 4.

W pierwszej części posiedzenia dot. sytuacji SPZOZ w Kole uczestniczyły: p. Dorota

Orchowska oraz p. Lilla Urbaniak.

W zwiazku z prośbą Starosty Pani Orchowska ustosunkowała się do opinii prawnej adwokata

przygotowanej na zlecenie p. Chmieleckiego, w sprawie ograniczenia

p.o. Dyrektora w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i możliwości zarobkowania.

Z w/w opinii wynika, że p. Chmielecki powinien niezwłocznie podjąć czynności mające na

celu zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej, powinno to nastąpić w możliwie

krótkim czasie, lecz nie dłuższym niż w okresie 3 miesięcy od dnia powierzenia mu

obowiązków Dyrektora SPZOZ w Kole. Pani Orchowska poinformowała, że w

swojej opinii prawnej powołał się na przepisy przejściowe, tj. art 27 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje

publiczne, który zastosowany został w drodze analogii. Według opinii p. Orchowskiej,

zgodnie z zapisami art 5 ust 2 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.) p. Chmielecki ma miesiąc na zaprzestanie prowadzenia działalności

gospodarczej. ie jest zatem konieczne odesłanie do mi 27 tejże ustawy. Jeżeli w/w nie

dokona tego w ustawowym terminie Zarząd Powiatu po upływie miesiąca od powzięcia

informacji o prowadzeniu przez p. Chmieleckiego działalności gospodarczej, czyli od 21

października 2015 r. powinien podjąć kroki zgodne z przepisami art 5 ust 5 i 6 w/w ustawy.

Natomiast na przedłożenie Staroście oświadczenia majątkowego p. Chmielecki ma 30 dni od

powołania na stanowisko p.o. Dyrektora SPZOZ w Kole, zgodnie z przepisami art 25c ust 4

ustawy z dnia 05 czerwca 1998 1'. o samorządzie powiatowym (j.t, Dz. U. z 2015 r. poz. 1445).
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Pani Orchowska poinformowała Zarząd, iż jej opinię podziela w tym zakresie mecenas

Papierski. Wicestarosta oznajmił, że nie zgadza się z opinią prawników Starostwa i zasięgnął

opinii Kancelarii Prawnej "Nomos" z Poznania, w opinii której p. Chmielecki powinien

zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia powierzenia

mu obowiązków Dyrektora SPZOZ w Kole. Opinię powyższą Wicestarosta ma otrzymać

w terminie późniejszym także w formie elektronicznej.

Pani Lilia Urbaniak zapytała w oparciu o którą opinię prawną ma działać. Pan Wice starosta

odpowiedział, że zgodnie z opinią prawników z Kancelarii "Nomos" z Poznania.

W drugiej części posiedzenia dot. sytuacji SPZOZ w Kole uczestniczyli: p.o. Dyrektor -

p. Cezary Ch.mielecki oraz p. LilIa Urbaniak.

Pan Chmielecki przedłożył oświadczenie majątkowe oraz następujące pisma:

w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu Kolskiego na kontynuację prac

zleconych w charakterze lekarza sądowego, lekarza biegłego sądowego, lekarza

rzeczoznawcy KRUS, lekarza ratownika górniczego dla potrzeb KSK w Kłodawie.

Natomiast umowa zlecenie jako lekarz diabetolog z Zakładem Opieki Zdrowotnej

Multimed ulega wygaśnięciu z końcem roku 2015. Zarząd wyraził zgodę.

informacja o poczynieniu kroków dot. likwidacji działalności gospodarczej. Zgodnie

z przekazaną opinią prawną (nieprzekaraczalny termin zaprzestania

działalności - 3 miesiące) p. Chmielecki zlikwiduje działalność z dniem 31 grudnia

2015 r.

opinię prawną Radcy Prawnego dot. możliwości prowadzenia
--------

określonych działalności zawodowych bądź gospodarczych przy jednoczesnym

sprawowaniu stanowiska kierowniczego w SPZOZ w Kole. Według wydanej opinii

ustawa o działalności leczniczej statuuje zakaz podejmowania przez kierownika

podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą dodatkowego zatrudnienia bez

wyrażonej w formie pisemnej zgody podmiotu tworzącego. atomiast zgodnie

z ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące

funkcje publiczne, dyrektor SPZOZ nie może prowadzić działalności gospodarczej na

własny rachunek lub wspólnie z innymi, a także zarządzać taką działalnością lub być

przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Powyższy

zakaz nie dotyczy jedynie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji

roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
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Ponadto p.o. Dyrektor poinformował o:

- zmianach kadrowych w SPZOZ w Kole - nowy Radca Prawny; Główna Księgowa

przedłożyła następne zwolnienie lekarskie, p. Chmielecki poinformował, że powoła nową

osobę na to stanowisko;

- kontrakt z NFZ na 2015 r. na oddziałach: ginekologiczno - położniczym, noworodkowym,

dziecięcym i chirurgii nie zostanie wykonany w 100%, co będzie skutkowało zmniejszonym

kontraktem z NFZ na 2016 r. Pan Chmielecki przekazał, że będą wprowadzane zmiany

personalne w przypadku złego zarządzania oddziałami;

- propozycji wprowadzenia kontraktów zadaniowych dla lekarzy;

- pełnieniu funkcji Ordynatora Oddziału Wewnętrznego II do dnia 28 grudnia 2015 r. zgodnie

z obowiązującym wypowiedzeniem umowy o pracę;

- sprawdzeniu możliwości prawnych w celu świadczenia usług zewnętrznych przez

steryłizatornię SPZOZ, ponieważ przynosi ona straty finansowe.

Pani Lilla Urbaniak przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole;

w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej

Województwu Wielkopolskiemu (dot. budowy bazy Śmigłowcowej Służby

Ratownictwa Medycznego);

pismo Ministra Zdrowia - wystąpienie pokontrolne, zakresem kontroli został objęty

Oddział Ginekologiczno - Położniczy, gdzie dokumentacja medyczna jest źle

prowadzona. Zarząd zapoznał się, p.o. Dyrektor prześle odpowiedź SPZOZ na

wystąpienie pokontrolne i zastosowanie się do zaleceń,

Zarząd zapoznał się z powyższymi projektami nie wnosząc uwag, zostaną one przedstawione

na sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Ad5.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego przedstawił:

- propozycję portalu internetowego .Livecity" w sprawie wyrażenia zgody na pobieranie

informacji ze strony internetowej Starostwa Powiatowego i zamieszczanie ich na stronie

portalu. Zarząd nie wyraził zgody.
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- pismo Zespołu Szkół Plastycznych w Kole, dot. wsparcia opracowania i wydania albumu

o Zespole Pałacowo - Parkowym w Kościelcu. Zarząd wyraził zgodę na zakup kilku

egzemplarzy albumu.

- powrócił do oferty zakupu Księgi Wielkopolskich Samorządów, w przypadku zamówienia

poprzez WOKISS koszt 1 egzemplarza wynosi 85,00 zł + koszty przesyłki. Zarząd nie

wyraził zgody na zakup.

- opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie Strategii Powiatu Kolskiego.

RDOŚ, na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymaga

sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Naczelnik poinformował, że będzie się

to wiązało z dodatkowym kosztem. Zarząd wyraził zgodę na sporządzenie.prognozy.

Ad 6.

Kierownik Referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych - p. Szafrański przedstawił

projekty uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie powołania i określenia zadań

komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia przez organizację pozarządową

prowadzącą działalność pożytku 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 4

- prze ciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.47.63.2015

Ad 7.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Liceum Ogólnokształcącego w Kole, 250.1.2015, prośba o wyposażenie wynajmowanego

pomieszczenia w niezbędny sprzęt buirowy w związku z realizacją zadania z zakresu

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie

sprzętu będącego na stanie Starostwa Powiatowego, który został wycofany z użytkowania.

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole, SOSW.7071.26.2015, wniosek

o dofinansowanie w kwocie 4.000,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

w zakresie zakupu książek, wymagany wkład własny wynosi 800,00 zł. Zarząd przekazał sprawę

do Wydziału OK celem rozpatrzenia.



Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwalenia

"Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego iwolontariacie na rok 2016". Zarząd nie wniósł uwag do projektu, zostanie on

przedstawiony na sesji Rady Powiatu.

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie powołania

komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego

ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią

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 0025.47.62.2015

Ad8.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Tomicki poruszył temat pisma p.

w sprawie dalszego poparcia działań mających na względzie wyrażenie negatywnego

stanowiska w sprawie uruchomienia odkrywki złoża węgla brunatnego "Dęby Szlacheckie".

Zarząd wyraził zgodę na zaproszenie na sesję Rady Powiatu p. Radowskiej.

Ponadto p. Tomicki zaproponował aby podczas sesji Rady Powiatu Kolskiego był obecny

Radca Prawny.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska" \(l....... v...~ ... ~ ....

Podpisy Członków Zarządu:

1. Marek Banaszewski IL~
2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki
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