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Protokół nr 0022.49.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 02 grudnia 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10°°. 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

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 0022.48.2015

z dnia 25 listopada 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Obecne na posiedzeniu Zarządu p. Szkudlarek i p. Bednarkiewicz z Wydziału Oświaty,

Kultury i Sportu powróciły do zestawienia dot. wynagrodzeń w szkołach, dla których

organem prowadzącym jest Powiat Kolski.
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Skarbnik poinformował, że Rada Powiatu podczas listopadowej sesji wyraziła zgodę na

przekazanie dodatkowych środków w łącznej kwocie 539.399,00 zł dla Zespołu Szkół

Technicznych w Kole, Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno

Wychowawczego w Kole. Jest to o ponad 100.000,00 zł mniej niż wnioskowały szkoły.

Pomimo tych zmian szkoły nadal zgłaszają zapotrzebowanie na dodatkowe środki w łącznej

kwocie 97.082,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planów finansowych szkół

o kwotę 97.082,00 zł.

Ponadto Skarbnik:

przypomniał, że dotacje dla gmin należy podejmować w formie uchwały w sprawie

udzielenia pomocy finansowej;

poinformował o wniosku Komisji Gospodarczej Rady Powiatu Kolskiego, która wnosi

o uwzględnienie w projekcie budżetu powiatu na 2016 r. kwoty 2.100.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań remontowo - inwestycyjnych na drogach

powiatowych oraz proponuje zwiększyć relacje partycypacji w inwestycjach

drogowych pomiędzy gminą a powiatem. Brak wskazania źródeł finansowania zadań

remontowo - inwestycyjnych.

Pani Szkudlarek przedstawiła pozytywną opinię Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

w sprawie dofinansowania w kwocie 3.000,00 zł projektu edukacyjnego Specjalnego Ośrodka

Szkolno - Wychowawczego w Kole "Różni ale równi w sztuce", który ma na celu integrację

wychowanków SOSW z środowiskiem rówieśników. Zarząd nie wyraził zgody na

dofinansowanie.

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na:

przeznaczenie kwoty 500,00 zł na Jubileusz lO-lecia istnienia Stowarzyszenia

Gospodyń Wiejskich w Dobrowie;

zakup słupków, siatki oraz osłon na słupki do rozgrywek siatkówki do kwoty 2.500,00

zł, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole

w związku z nieodpłatnym użyczaniem sali sportowej przy ZSE-A dla drużyny

siatkarskiej reprezentującej Powiat Kolski;

zmianę regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem

prowadzącym jest Powiat Kolski. Zmiany te dot. zmniejszenia dodatków
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przysługujących nauczycielom, co przełoży się na oszczędności subwencji oświatowej

w budżecie powiatu na przyszłe lata.

Na zakończenie Starosta przypomniał, że w 2016 r. będą przeprowadzane konkursy na

stanowiska dyrektorów szkół w tych jednostkach, w których kadencja dyrektorów dobiega

końca.

Ad 4.

Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego

- p. Wojtysiak zwrócił uwagę na konieczność aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu

dla dróg i ulic powiatowych. Obecnie obowiązujące projekty były opracowane i zatwierdzone

w latach 2000 i 200 l, jednak zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w zakresie dróg,

w szczególności zmiana z 2005 r. dot. nowej numeracji dróg i ulic powiatowych oraz ich

przebiegu spowodowała, iż projekty te stały się zdezaktualizowane w zakresie rzeczywistej

kilometracji dróg i zlokalizowanych znaków. Zachodzi również konieczność przeprowadzenia

ewidencji przystanków autobusowych w związku z wprowadzeniem w życie Planu

zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w Powiecie Kolskim. Koszt

zaktualizowania dokumentacji należy szacować na ok. 200.000,00 zł + VAT, dodatkowym

kosztem będzie pozyskanie map zasadniczych do wykonania dokumentacji. Zarząd wyraził

zgodę na aktualizację dokumentacji z podziałem na etapy, które będą realizowane w ciągu

kilku lat. Po rozmowie z Naczelnikiem Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru ustalono, że

mapy niezbędne do aktualizacji dokumentacji zostaną wydane bezpłatnie.

Ad 5.

W części posiedzenia Zarządu Powiatu dot. sytuacji SPZOZ w Kole uczestniczyli:

p. Chmielecki, Orchowska oraz p. Urbaniak.

Pełniący obowiązki Dyrektora p. Chmielecki na wstępie przedstawił p. ak

która pełni funkcję Głównej Księgowej w SPZOZ w Kole. Następnie poruszył tem .anu

technicznego budynku mieszkalno - garażowego użytkowanego przez SPZ .. Stan

techniczny budunku jest zły, przeprowadzone kontrole wskazują na konieczność

przeprowadzenia prac remontowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowania

budynku. P. o. Dyrektor p. Chmielecki podkreślił, że obiekt ten generuje koszty i nie stanowi

źródła przychodów szpitala, co w bardzo trudnej sytuacji finansowej SPZOZ nie pozostaje

bez znaczenia. W chwili obecnej stan techniczny budynku sugeruje potrzebę jego rozbiórki ze

względu na koszty ewentualnego generalnego remontu. Zarząd wyraził zgodę na rozbiórkę

budynku.
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Pan Chmielecki przedstawił również informacje dot. rozbieżności w wyniku finansowym

przedstawionym przez p. Radnym a wynikiem finansowym, jaki

przedstawiła na posiedzeniu Zarządu w dniu 04 listopada 2015 r. Główna Księgowa -

P.o. Dyrektor poinformował, że rachunek zysków i strat oraz bilans

sporządzone na dzień 30.09.2015 r. są zgodne z księgami SPZOZ. Nie jest zgodnym

z księgami RZS i bilans sporządzone na dzień 30.09.2015 r. (wg danych księgowych

zarejestrowanych do dnia 15.10.2015 r.), ponieważ nie zostały wtedy zaksięgowane faktury

dot. września, które wpłynęły do i po 15.10.2015 r. dot. zarówno j+-vchodćw, jak i kosztów

a zgodnie z zasadą memoriału winny być ujęte w ciężar miesiąca

się przedstawionymi informacjami.

Starosta zapytał o kwestię kredytów jakie już zaciągnął SPZOZ. Główna księgowa

poinformowała, że koszt miesięcznej obsługi dwóch kredytów wynosi 107.000,00 zł. Pan

Chmielecki poinformował że potrzebny będzie kolejny kredyt na spłatę zobowiązań jakie

obecnie ma szpital. Skarbnik poprosił o przedstawienie Zarządowi zestawienia zobowiązań,

które SPZOZ chciałby spłacić ze środków pochodzących z kredytu.

Główna Księgowa . przekazała, że od 6 listopada br. (dnia, w którym

p. Kropidłowska - Główna Księgowa przekazała zwolnienie lekarskie) w SPZOZ nie była

prowadzona działalność księgowa,

nieobecności.

Dyskutowano również na temat modernizacji oddziału chirurgii (wg p. Chmieleckiego należy

nie miała zastępcy w czasie jej

to przeprowadzić po niższych kosztach niż uwzględniono w przygotowanym wcześniej

projekcie) oraz informatyzacji SPZOZ w Kole.

P.o. Dyrektor przedstawił również następujące sprawy:

do otrzymanego na 2016 r. kontraktu z NFZ będzie dostosowywał obsadę oraz

działalność oddziałów, chce również zwiększyć ilość poradni specjalistycznych;

poinformował, że jest w trakcie wygaszania działalności gospodarczej. Zobowiązał się

zakończyć działalność najpóźniej do dnia 14 grudnia br. Pani Orchowska

przypomniała ponownie o obowiązku natychmiastowego zaprzestania prowadzenia

działalności gospodarczej przez p.o. Dyrektora. Zarząd poinformował p.o. Dyrektora,

że oczekuje w tym terminie na ostateczne potwierdzenie zakończenia prowadzenia

działalności gospodarczej;

poinformował o przejściowych problemach kadrowych na oddziale chirurgii;
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- orientacyjny koszt funkcjonowania Izby wytrzeźwień w ramach SPZOZ - ok.

385.000,00 zł rocznie (są to wyłącznie koszty płacowe);

- wnioski pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy.

Członkowie Zarządu otrzymali kopie dokumentu.

Pani Urbaniak przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zbycia

aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- prze ciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.49.66.2015

Ponadto p. Urban.iak poinformowała, że firma przeprowadzająca audyt w SPZOZ w Kole

w przyszłym tygodniu prześle opracowanie z audtytu. Zarząd poprosił o przekazanie

opracowania członkom Zarządu, omówienie wyników audytu nastąpi w późniejszym

terminie.

Na zakończenie Starosta przekazał, że należy przygotować nowy program naprawczy dla

SPZOZ w związku z jego trudną sytuacją finansową. P.o. Dyrektor poinformował, że

poprzedni program naprawczy nie został w 100% zrealizowany i potwierdził konieczność

przygotowania nowego programu.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego poruszył następujące

tematy:

- przedstawił projekt statuetki Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego, która będzie wręczana

wybitnym osobowościom. Zarząd wniósł uwagi dot. wielkości czcionki, poza tym

projekt został zaakceptowany. Zarząd wyraził zgodę na zakup w tym roku 3 szt.;

- pismo p. Zbigniewa Szymańskiego, zamieszkałego w Kole, dot. wsparcia finansowego

wystawy fotograficzno - satyrycznej. Zarząd nie wyraził zgody z uwagi na brak

wolnych środków w budżecie;

- przedstawił ofertę F&A Media dot. kontynuacji współpracy - realizacja kroniki video

(4 materiały miesięcznie), koszt - 700,00 zł netto miesięcznie. Zarząd wyraził zgodę

na kontynuację współpracy;
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- przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko (zgodnie z wymogami RDOŚ)

Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego. Koszt opracowania prognozy przez firmę, która

zajmuje się przygotowaniem strategii wynosi ok. 5.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Sekretarz Powiatowej Komisji Bezpieczelistwa i Porządku poprosił o wyasygnowanie kwoty

1.000,00 zł na organizację warsztatów szkoleniowych dla Zarządów gminnych OSP

"Współpraca w ratownictwie jednostek Ochtoniezych Straży Pożamych z Komendą PSP

w Kole", w których będzie uczestniczyć Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

Zarząd wyraził zgodę;

Ad 7.

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. Józef Rybicki
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