
BRZ.0012.3.18.2016

Protokół Nr 18/2016

ze wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych oraz

Komisji Prawa iPorządku Publiczneeo

odbytego dnia 18 listopada 2016 r.

Posi dzenie otworzyła o godz. 1030 przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz. Powitała

wszystkich obecnych, stwierdziła że obie Komisje posiadają quorum. Na wstępie

prze odnicząca Komisji poinformowała, że posiedzenie odbędzie się w II częściach.

W posiedzeniu uczestniczyli także:.

p. Dorota Szkudlarek - Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu;

- p. Agnieszka Rusin - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole;

- p. Lilla Urbaniak - Główny Specjalista;

- p. Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów.

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

W związku ze zmianami w porządku posiedzenia Przewodnicząca poddała go pod

głos I wanie, porządek został przyjęty.

I część posiedzenia eodz. 10.30

Porządek po zmianach brzmi następująco:
I

]i. Analiza projektu uchwały w sprawie .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 2017".

Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/lSO/20 16 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2016 roku.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu

przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie kandydata na

stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole.



4 Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

5 Analiza projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole za rok 2016.

Analiza projektu budżetu powiatu na 2017 r.

7. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2017 -

2027.

8. Wolne głosy i wnioski.

I część posiedzenia

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Powiatu Kolskiego

z orfanizaCjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3

ustary z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na

rok l017".

Informację przedstawiła p. Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że w kompetencji Rady Powiatu jest uchwalenie rocznego planu współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w mi. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Taka współpraca może odbywać się

w szczególności w formie zlecenia podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach

określonych w przedmiotowej ustawie. Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po

prze. rowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb

zlecania.

Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały. Komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony

program, Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/150/2016 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przYjpadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

i sPlecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2016 roku.

Proj kt uchwały przedstawiła p. Agnieszka Rusin z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

wK leo

Budżet na 2016 rok został ustalony na podstawie analizy wykorzystania środków PFRO

w roku ubiegłym, a także po przeanalizowaniu potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców

powiatu oraz organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.



Zmiany w planie finansowym wynikają z aktualnych potrzeb i złożonych wniosków

niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kolskiego, zwłaszcza jeżeli chodzi

o do :mansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane

na podstawie odrębnych przepisów.

Człorowie Komisji nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały i jednogłośnie

pozYfYwnie go zaopiniowali. Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu

przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie kandydata na stanowisko

dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

projlkt uchwały przedstawiła p. Lilla Urbaniak - Główny Specjalista.

Stosownie do treści art. 12 pkt II ustawy z dnia 5 czerwca 1998[. o samorządzie powiatowym

Rad Powiatu podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady

Pow latu. Natomiast zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku

o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze

w pddmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, Dyrektora Samodzielnego Publicznego

Zakł du Opieki Zdrowotnej wyłania się w trybie konkursowym. Z uwagi na fakt że

rozwiązano stosunek pracy z dotychczasowym dyrektorem szpitala, stanowisko to jest nie

obsadzone. W tym stanie faktycznym powstał ustawowy obowiązek obsadzenia stanowiska

Dyrektora w drodze konkursu, który przeprowadza komisja konkursowa.

Człob.owie Komisji nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały i jednogłośnie

pozytywnie go zaopiniowali. Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła p. Lilla Urbaniak - Główny Specjalista.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole jest podstawowym

dok mentem określającym, m.in.: cele i zadania zakładu, jego organy, strukturę

organizacyjną, formę gospodarki finansowej, a także kompetencje i skład Rady Społecznej.

Prze, łożone zmiany mają charakter porządkowy i wymagają dostosowania Statutu do

aktu lnie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole.

Członkowie Komisji nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały i jednogłośnie

pozytywnie go zaopiniowali. Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.



Ad S. Analiza projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole za rok 2016.

Projekt uchwały przedstawiła p. Lilla Urbaniak - Główny Specjalista.

Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości wyboru podmiotu uprawnionego do

badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania

finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że

statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Z przytoczonego

przepisu wynika zatem, że wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole należy do

kompetencji Rady Powiatu. Jedyną uprawnioną firmą, która odpowiedziała na zapytanie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na przeprowadzenie

badania sprawozdania finansowego jest firma Controlling Kancelaria Biegłych Rewidentów

Kaczmarek, Adamczyk Sp.J, Ma ona znaczne doświadczenie w przeprowadzaniu badań

spra ozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Członkowie Komisji nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały i jednogłośnie

pozytywnie go zaopiniowali. Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 6. Analiza projektu budżetu powiatu na 2017 r.

Projekt szczegółowo omówiła p. Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów.

Ustala się dochody budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 rok w wysokości 74 730 996,91 zł.

Z tego:

1. D chody bieżące w wysokości 71 992 476,16 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 2738520,75 zł

Dochody te obejmują w szczególności:

h. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 8 546 612,00zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 OOO,OOzł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

powiatu w wysokości l 141 663,00zł.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia



w Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

niepodlegające zwrotowi w wysokości 1 728 212,16 zł.

5, Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 rok w wysokości 77 714 932,99zł.

Wydatki bieżące w wysokości 64 916 78736 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 12 798

145,63 zł.

Kwo a wydatków obejmuje:

wydatki na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w

wysokości 8 546612,00 zł

2. wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z

organami administracji rządowej w wysokości l 000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 2 983 936,08 zł, stanowi deficyt budżetu

powiatu którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym.
I .

Ustala SIę:

Przychody budżetu powiatu w wysokości 4 000 000,00 zł

Rozo ody budżetu powiatu w wysokości 1 016063,92 zł

Ustała się rezerwy:

l. Ogólną w wysokości 507 340,83 zł

2. Celową (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)

w wysokości] 50000,00 zł.

Przystąpiono do dyskusji.

Radni Zdzisław Domański i Marek Kowalewski

Pytali dlaczego w projekcie budżetu nie zabezpieczono środków finansowych na remonty

d ,I. h l' 'l . . .?rog powiatowyc rea izowane wspo me z gmmarm

Nac2ielnik Wydziału Finansów p. Amelia Woźniak
I

Pani Woźniak poinformowała, że środki na przebudowę ul. Nagórnej w Kole musiały zostać

zabezpieczone w całość ponieważ takie są wymagania w przypadku ubiegania się
I

o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

na lata 2016 - 2019. Jeżeli zadanie to uzyska dofinansowanie wówczas część środków

zostanie powiatowi zwrócona, wówczas zostaną one przeznaczone na realizację remontów



dróg powiatowch wspólnie z gmmaml, szacuje SIę, że będą to środki w wysokości ok.

2.740.000 zł.

Radny Zdzisław Domański

Poinformował, że środki te należy zapisać w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2017 1'.

Jeżeli nie będzie takiego zapisu Radny będzie przeciwny przyjęciu takiego budżetu. Radny

wnioskował o uwzględnienie w/w środków w projekcie budżetu.

Przewodnicząca Komisji p. Janina Roszkiewicz podda/a pod glosowanie wniosek

o uwzględnienie kwoty 2 740 000 zł na remonty dróg powiatowych realizowane wspólnie

z gminami. Komisje poparły wniosek.

Radni Marek Kowalewski i Ryszard Kasiorek

Wnioskowali o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2017 r. podwyżek wynagrodzeń dla

pracowników.

Radny Czesław Marek

Poinformował, że członkowie Zarządu również wnioskowali o podwyżki płac dla

pracowników jednak z uwagi na trudną sytuację w oświacie nie będzie to możliwe do

zrealizowania w 2016 1'.

Przewodnicząca Komisji p. Janina Roszkiewicz poddała pod głosowanie wniosek

o uwzględnienie podwyżek wynagrodzeń dla pracownikćw. Komisje poparły wniosek.

Radny Ryszard Kasiorek

Pytał czy środki zabezpieczone w projekcie budżetu na 2017 r. na zadanie "Cyfryzacja

geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych

Powiatu Kolskiego" nie są zbyt małe?

Naczelnik Wydziału Finansów p. Amelia Woźniak

Pani Woźniak poinformowała, że zabezpieczone środki stanowią wkład własny powiatu.

Zadanie to będzie ubiegało się o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+. Udział środków

pochodzących z funduszy europejskich ma wynieść 85% kosztów kwalifikowanych.

Rad iły Zdzisław Domański

Wnioskował o szczegółowe monitorowanie w roku 2017 wydatków w jednostkach

oświatowych podległych Starostwu Kolskiemu. Nie do zaakceptowania jest fakt, że

w przypadku malejącej liczby uczniów koszty funkcjonowania placówek oświatowych nadal

pozostają na wysokim poziomie. ależy podjąć zdecydowane działania zmierzające do

ograniczenia wydatków na oświatę.

Przewodniczqca Komisji p. Janina Roszkiewicz poddała pod glosowanie wniosek

o szczegółowe monitorowanie w roku 2017 wydatków w jednostkach oswiatowych podległych



Kom sje nie wnosiły uwag do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego

na la a 2017-2027 ipozytywnie go zaopiniowały. Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 5

do protokołu.

Ad 8. Wolne glosy i wnioski.

Radna Ewa Ochędalska zaproponowała zaproszeme na sesję Rady Powiatu Kolskiego

Zespołu Tanecznego Gama z Kłodawy wraz z kierownikiem p. Iwoną Łagodzińską z okazji

20. lecia Zespołu.

Na m zakończono Iczęść wspólnego posiedzenia Komisji o godz. 1220

Protokółowała~ l~' ~

Anna Krupińsk{"'~- ~.

II część posiedzenia godz. 12:30 (wizyta Komisji Spraw Społecznych w siedzibie Kolskiego

Sto,arzyszenia Osób Nlepełnosprawnyclt "Sprawni Inaczej").

O godz. 12.30, w siedzibie Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Sprawni

Inaczej" przy ul. Dąbskiej 40 w Kole, odbyło się spotkanie członków Komisji

Spraw Społecznych z przedstawicielami Stowarzyszenia. Spotkanie było okazją do

zapoznania się z dorobkiem organizacji, kierunkami prowadzonej działalności i warunkami
..~lk . .Jej run cjonowarua.

Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej" istnieje od 16 lat, a od lat 11 prowadzone są Warsztaty

Tera ii Zajęciowej obejmujące rehabilitację zawodową i rehabilitację społeczną grupy osób.

Członkowie Komisji mieli możliwość obejrzenia wyrobów świątecznych i okolicznościowych

oraz pluszowych zabawek i kalendarzy będących wytworem pracy osób niepełnosprawnych.

Zwiedzający byli pod wrażeniem niezwykłej pomysłowości i bogactwa form wytwarzanych

przetlmiotów.

Sto arzyszeniu "Sprawni Inaczej" podlega również Spółdzielnia Socjalna "Aktywni".

Powstała ona w roku 2014 i aktualnie zatrudnia ponad 30 osób. Działalność Spółdzielni

opiera się na współpracy z zakładem Saint-Gobain Abrasives Sp. z 0.0. w Kole, gdzie

świadczy usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych i zajmuje się pakowaniem

drobnych materiałów ściernych.

Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przygotowuje się

obecnie do realizacji zadania polegającego na modernizacji pomieszczeń idoposażeniu lokalu

w nowe sprzęty, oczekując finansowego wsparcia ze strony Powiatu.

Członkowie Komisji Spraw Społecznych wyrazili przekonanie, że stosowny wniosek

Stowarzyszenia do Zarządu Powiatu uzyska w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji.



Na tym zakończono II część posiedzenia o godz. 1300

Przewodnicząca
Komisji Praw . orządku

I~J
Ge owefa Szurgot

Przewodnicząca
Komisji pra olecznyf1_

t:'f~(1f-
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