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K.omisji

p,raw Spoleczn ch

odb tego dnia 27 terpnia 2018r.

Posiedzenie otworzyła

O

godz. 10'0 przewodniczaca

Komisj i Spraw Społ eznych Janina

Roszkiewicz, Powitała vszystkich oh cnych, stwierdziła, że Komisja posiada

q'llOtUm.

W posiedzeniu uczestniczyli takż :

- Cezary Chmielecki - dyrektor Sl' ZOZ v KoJ
- Elżbieta Marciniak: - główna księgowa SP ZOZ w Kol
- Agnieszka Rusin- p.o, dyrektor pePIt w Koje

- Ale samdra Kowalska- dyrektor PiMBF w Kole
- Dorota Szkudjarek - Zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i "portu
- Zenon Wasiak- Naczelnik Wydziału promocji
- Marek Banaszewski - Wi e. tarosra Kolski
i ta stanowi załącznik nr l do protokołu.
Porz ądek posiedzenia-,

L Analiza projektu uchwały

w sprawie zmiany uchwały

r

Kolskiego z dnia 24 maja 2018r. w sprawie u talenia wysokości
przypadających na realizację określony h zadań
osób niepełnosprawnych

L 'Il/317/2018
środkóv

Rady Powiatu

Iinansowych PFRON

zakresu rehabilitacji zawodowej i pol cznej

w Powiecie Kolskim w 20 18r.

2, Aktualna sytuacja finan owa

P ZOZ w Kol.

3, Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za 20 17r.
<1.Oc na przygotowania

szkół i placówek oświatov vych do no ego roku szkoln 'go.

5. Analiza projektu uchwały w spra ie nadania tutulu honorowego

.Za Zasługi dla Powiatu

Kolskiego.
6. Wolne głosy i wnio ski.

Ad .1.
Kole Pani Agnieszka Rusin prz dstav iła projekt ucllwały Rady Powiatu

p.o. dyrektor PCPR

Kol kiego w sprawie ustalenia
realizację

określonych

niepełnesprawnych

zadań

wysokości
z

zakresu

środków finansowych
rehabilitacji

PFRQN przypadających

zawodowej

1

społ czn j

na
o. ób

w Pov ie ie Kolskim w 2018 roku. Zarząd Fundu zu zwiększył środki dla

Powiatu Kolskiego o kwotę 51 002,00 zł. Środki te zo raną prZl zna zon

na dofinansowanie

kosztów działania WTZ. Wkład własr» powiatu wynie ie L_% tj. 6 9-4.5 . zł.

Pytań nie by lo.
Komisja Spraw Spoi eeznych pozytywnie zaopiniowała

w/w projekt uchwały.

Dyrektor Cezary Chmielceki poinformował, że szpitale \ Polsce maj
Problemy gospodarki
wypłat za

finansowej

dzonych odszkodowań

szpitala

\0\

nikają

trudna

z nieuregulowanych

ytua j finansową.

spraw ZU '-o . skich,

za błęd_. lekarskie z lat ubiegłych. Na bież co spłacany j ~
sl

kredyt w kwocie 7500 OOOzIzaciągnięty w 2010r., dodatko

o spłaconj zo tał kr dyt w wysokości

500 000 zł za jągnię y na 'wypłatę od zkodowań, Obecnie

'IN

SP ZOZ w Kol trv a rozbudo

a

zpi ala na łączną kwotę 7 800000 zł. Powiat Kolski przekazał dotację w wysokości 6 670000 zł
wkład własny szpitala wyniesie 1 160 000 z]' Zadanie inwestycyjne

operacyjnego

wraz z

wszy tkimi instalacjami wewnętrznymi

plano' ane jest

parterze

utworzenie gabinetów

polega na budov ie bloku

oraz przyłączami.

Dodał, Ze na

lekarskich i praco" ni endoskopowej

de eleperskim. Planuje rÓ\VDleŻ vzięcie sprzętu medycznego do bloku operac rjnego
Dyrekcja zpitala wystosowała pismo do Zarządu Powiatu Kolskiego
dodatkowych przy rozbudowi

w
W

tanie

leasing.

sprawie sfinan owania prac

szpitala na kwot 245385 zł ob jmuj' ce :

a) modernizację rozdzielt i głównej w zakre 'ie SZR,
b) przeniesienie agregatu wody lodov rej
c) wykonanie dokumentacji projektowej wykonav czej w zakr

obejmując m p acownie badań

endoskopowych oraz laboratorium,
d) zamianę centrali wentylacyjnych,
Dodatkowo prośba dofinansowania

roboty wykończ niowych pracowni end skopowej na ogólną

kwotę 330 ODO' zł. Razem wyniesie to 575385 zł.

Dyrektor Climielecki wspomniał, ż zwróci) się za po średnictwem Po 'la Leszka Galemby do
premi ra Mateusza. Morawieckiego w sprawie udzielenia pomocy finansov ej dla SP ZOZ w Kole v_,
wecie l JOD000 zł. Czeka na odpowiedź w tym temacie,

prz v. tąoio17o do dys kusii
JI..

Hicestal'osta Marek Batiaszewskl
Omawiana

sprawa jest

bardzo

dobrze

znana

Zarządowi

Powiatu

szczegółowo zapoznał się z przedstawioną przez szpital dokurnentacj
dodatkowych.

W razie jakiś wątpliwości odpowiedzi

ł olskiego.

Wicestarosta

odnośnie wykonania prac

udzielał Pan 'f, odor Banasiak. Wstępni

wyrażono zgodę na przekazanie wrnosk , anej kwoty. czyi' ~75 3S5 zł. Zarząd powróci do tematu

na naj bli~ zym posiedzeni u.

Dvreklflf Cezary Chmjelecki
wrócił uwagę, że szpital nie dysponuje środkami na zakup

przętu do wyremontowanej

części

. pi ala

Wice tar:osta Marek .Ban(lsuwski
Dyrektor pov iniei na piśn ie składać

szelkie prośby odnośnic dofinanso

ania ze strony powiatu,

wówczas Zarząd rozpatrzy te sprawy.

Radny Jan Stępiński
Rada Powiatu Kolskiego zawsze jest przychylna prośbą jaką składa dyrekcja szpitala. Prosi, aby
wszystkie roboty ewentualnie

zakupy dla szpitala były złożone na piśmie. Popiera wypowiedź

wicestarosty. żeby dyrektor na piśmie składał wszelkie prośby.
Główna księgowa Elżbieta Marciniak omówiła gospodarkę finansową szpitala.

Ch miele ck i

DJ!.l'eklOJ;=Ce.zQ,.r

Zwróci się do przewodniczącego

rady. ponieważ chciałby . potkać

z wszystkimi radnymi

SI

omówić aktualną sytuację szpitala,
ten pomysł.

Ra.dnv Czesław Marek
Wszyscy radni są za tym, aby inwestować w szpital, ni długo kończy sl
można coś zrobić dla szpitala. Udzie] nie wszelkiej pomoc
powiat

będzie

zmuszony

zaciągną

kredyt

kadencja

finatu owej dla, zpitala

al je. zcze

powodui _

tanov i niskie pozyskanie

Bolączkę

Ze

środków

zewnętrznych dla szpitala,
Przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz zamknęła dyskusję w tym temacie.

Ad 3.
Dyrektor Aleksandra Kowalska omówiła w skrócie przedłożoną radnym informację. Biblioteka
stała się miejscem nie tylko do wypożyczania
informacji

i integracji

różnych

rodówisk.

książek, ale takż

Strukturę

organizacyjną

biblioteka główna oraz trzy filie miejskie, w tym dziecięca.
zarejestrowała

ponad 3 852 użytkowników,

sprawozdawczym

zakupiono 965

miejscem

spotkań

dialogu,

PiMBP w Kole tworzą:

'iN roku sprawozdawczym. bibliot ka

Ogółem zanotowano

27 358 odwi dzin, W roku

ol. na kwotę 36 939,00 zJ biblioteka olrz. mała również 917

woJ. od dobroczyńców na kwotę 18 507,66 zł. Organizowanych jest dużo spotkań i warsztatów dla
osób w różnym wieku. któr cieszą i dutą popularno ·ci .

f

- d4
Zastępca

naczelnika

przygotowani.
prz prowadzon

Wydziału

Oświaty

Kultury

i Sportu

szkół i placów -k oświatowy h do "Oku

Dorota

S kudłarek

zkolnego 2018/2019

omówiła

'\ tym remonty

Informa i tanowi zał cznik nr 2 do protokołu.

w okresie wakacyjnych.

Radny Jan Stępiński
Czy :\. tępu] ą braki kadrowe w szkołach?
Z~ca naczelnika Dorota Szkudłarek
Wydział

Oświaty

ponadgimnazjaln

przygotowuje

się

do

zrobienia

standaryz cji

zatrudnienia

w

szkołach

ch.

dS.,
- aczclnik Wydziału Promocji Zenon Wa, lalomowił

honorowego .Za

projekt uchwały w sprawi

nadania tytułu

'asługi dla Powiatu Kolskiego , Proponuje się nadanie tytułu honoro

ego:

1) Panu Robertowi Andrc

2) Panu Henrykowi Perzyń kiemu
) Panu L onardowi
Oso

aroszew kiemu- pośmie linie

te całokształtem,

wej działalności zawodowej oraz społecznej prz czyniły się do rozwoju i

promocji Powiatu Kolskiego.
Kom' ja . praw

połecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchv at . Opinia stanowi załącznik

nr 3 do protokołu.

Ad 6.
Wolne glosy iwaio ki.
ie było.
Na t~m żako 1 zono posiedzenie o godz. 12uO
Protokółowała
MaI wina Morzyoka

~. mO'~k
Przewodaicząca
Korni ji p':' Spoteczn ch

r~tf~
.Ja Jna Rcszktewtcż

