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z XLVI sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 26 kwietnia 2018r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XLVI sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu Marek
Tomicki o godz. l300•

2. Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów, przewodniczącego

Rady Miejskiej w Kłodawie Pana Grzegorza Siwińskiego, związki zawodowe, media oraz

wszystkich obecnych.

3. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne,

w sesji uczestniczy 17 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr 1

do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

Przewodniczący rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji me wmesiono uwag do

protokołu, sam zapoznał się z protokołem i go podpisał.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki zadał pytanie czy są uwagi do przesłanego porządku

obrad?

Nikt nie zgłaszał, w związku z tym porządek obrad brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za 2017r.

8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

za 2017r.

9. Informacja o zasobach pomocy społecznej za rok 2017 w powiecie kolskim.



10. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy

Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego w 2017 roku".

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2018 - 2024.

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

14. Wolne głosy iwnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc marzec - kwiecień 2018r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek

zespolonych za okres od 16.03.- 20.04. Materiały te stanowią załącznik li 2 do protokołu.

Na zakończenie swojego wystąpienia Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek złożył życzenia

imieninowe oraz wręczył kwiaty radnym Markowi Świątkowi oraz przewodniczącemu rady

Markowi Tomickiemu.

Przewodniczący rady Marek Tomicki podkreślił, że na sali obrad zostały zawieszone herby gmin z

powiatu kolskiego.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Marek Kowalewski

Miesiąc temu planowane było przeprowadzenie wizji lokalnej zniszczonych dróg powiatowych na

terenie gminy Chodów i Kłodawa. Czy znane są już wyniki tego spotkania? Czy będzie możliwe

sfinansowanie przez Inwestora zniszczonych nawierzchni? Gmina Chodów planuje wspólną

inwestycje z Powiatem Kolskim na kwotę 150 000 zł. Obawia się, że zostanie zrobiona

modernizacja nawierzchni asfaltowej a potem ciężkie pojazdy zniszczą w/w odcinek drogi.

Radny Jan Stępiński

a) Niedawno skończył się sezon zimowy i widać zniszczenia w nawierzchniach dróg. Obecnie drogi

nie są prawidłowo remontowane, tylko łatane są dziury. Prosi o solidniejsze naprawy ubytków w

drogach.

b) Kiedy zakończy się remont części warsztatów samochodowych w Zespole Szkół Technicznych w

Kole?

c) Jaki jest program rozpoczynających się uroczystości .Polska dla Niepodległej?



Radny Marek Tomicki

Dziękuje pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za solidne wykonanie naprawy drogi w

Dębach Poproboszczowskich gm. Babiak.

Ad 7. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za 2017r.

Informację przedstawiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole Pani Mariola Sobczak.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. liczba bezrobotnych w powiecie kolskim wynosiła 1 989

osób, z czego 63,2 % (1 259 osób) stanowiły kobiety. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2016

roku liczba bezrobotnych zmalała o 1 315 osób. Do pobierania zasiłku uprawnionych było 280 osób

bezrobotnych, co stanowiło 14 % ogółu bezrobotnych. W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

zarejestrowanych zostało 5 528 osób, a wyrejestrowano 843 osoby. Na podjęcie pracy

wyrejestrowano 3 282 osoby.

Dyrektor Mariola Sobczak poinformowała, że w roku sprawozdawczym PUP w Kole przyjął

od pracodawców 2 140 ofert pracy, odnotowano wzrost ilości ofert pracy o 535 w porównaniu do

roku 2016. Ponadto w omawianym okresie Urząd zorganizował 25 giełd pracy na 491 stanowiska

pracy m.in. operatorów maszyn i urządzeń w przemyśle przetwórczym głównie w branży mięsnej,

pracowników budowlanych, sprzedawców-kasjerów, magazynierów, przedstawicieli handlowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kole wykorzystał w roku sprawozdawczym środki z Funduszu

Pracy z przeznaczeniem na promocję zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację

zawodową w kwocie 13 159876,30 zł. Pani dyrektor Mariola Sobczak oceniła rok 2017 jako dobry,

pracodawcy zgłaszali dużo ofert pracy a bezrobotni chętnie chcieli podnieść swoje kwalifikacje.

Na koniec wystąpienia Pani dyrektor wspomniała, że GUS wskazał, że na koniec 03.2018r. stopa

bezrobocia w Polsce wyniosła 6,6 % a w powiecie kolskim za w/w okres stopa bezrobocia wyniosła

6%.

W dyskusji głos zabrał radny Jan Stępiński, który stwierdził, że bardzo krzepiąca jest informacja, że

stopa bezrobocia w powiecie jest mniejsza niż krajowa. Cieszy fakt zgłaszania przez pracodawców

dużej liczby ofert pracy. Pochwala udzielanie dotacji dla osób, które chcą rozpocząć działalność

gospodarczą,

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała informację.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady Marek Tomicki stwierdził,

że Rada Powiatu przyjęła informację o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za

2017r. przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.



Ad 8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole za 2017r.

Sprawozdanie przedstawiła Główna Księgowa SP ZOZ w Kole - Elżbieta Marciniak.

Poinformowała, że w 2017r. leczenie szpitalne obejmowało oddziały: Wewnętrzny l, Wewnętrzny

II, Dziecięcy, Chirurgiczny, Ginekologiczny oraz Noworodkowy. Najwyższe procentowe

wykorzystanie łóżek było na oddziale Wewnętrznym I - 71,8%. W Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w 2017 r. ogółem hospitalizowano i leczono 9 810 osób.

W lecznicy w Kole w roku 2017 działały 4 poradnie specjalistyczne, w ramach których udzielono

11 825 porad, w tym:

- poradnia kardiologiczna - l 751 porad;

- położniczo-ginekologiczna - 1 874 porad;

- urologiczna - 1 626 porad;

-chirurgii ogólnej - 6 574 porad.

Wszystkie poradnie działały w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Liczba porad udzielona w POZ wynosiła 20 098.

W SP ZOZ w Kole funkcjonują dwie karetki z dwoma zespołami Podstawowego Ratownictwa

Medycznego oraz jedna karetka ze Specjalistycznym Zespołem Ratownictwa Medycznego. Karetki

oraz sprzęt, którym dysponuje ratownictwo są własnością szpitala, ratownicy i pielęgniarki systemu

od 01 lipca 2017r. są zatrudnieni przez szpital na podstawie umowy kontraktowej, natomiast

dyspozytornia, która przyjmuje i przekazuje zgłoszenia usytuowana jest w Koninie. Łączna liczba

wyjazdów karetek wynosi 4 641.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w roku 2017 przeprowadzono

14 postępowali o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego obejmujących swym

rodzajem zarówno dostawy, usługi jak i roboty budowlane.

W roku 2017 w SP ZOZ w Kole przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w stosunku

do roku poprzedniego wzrosły o kwotę l 745 397,04 zł. Spowodowane to było wyższymi

przychodami z Narodowego Funduszu Zdrowia m.in. poprzez wynegocjowanie wyższej liczby

punktów na rok 2017. W ramach porozumienia pomiędzy NFZ a SP ZOZ w Kole zawarte zostały

aneksy, skutkujące wypłatą dodatkowych środków na kwotę 428 503,41 zł. Ponadto w efekcie

przesunięć planu między komórkami, szpital zyskał dodatkową kwotę 525 487,30. Łącznie za rok

2017 wypracował iotrzymał dodatkowo 953 990,71 zł.

Jednocześnie odnotowano wysokie koszty w pozycji .Pozostałe koszty operacyjne". Spowodowane

to było wypłatą zadośćuczynienia wynikającego z wyroku sądowego- kwota 153 260, przypisaniem

decyzji ZUS na składki z lat 2012-2014- kwota 153 781,72 płatna w ratach; zapłatą kosztów



zastępstwa procesowego oraz kosztów toczącego się postępowania sądowego a także utworzeniem

rezerwy na toczące się postępowanie sądowe- kwota 374827,83.

Pani Elżbieta Marciniak wspomniała, że trwa rozbudowa szpitala, dotacje na ten cel udzielił powiat

kolski w kwocie 6 680 000 zł. Pozostała kwota 1 200 000 zł zostanie sfinansowana ze środków

własnych szpitala lub kredyt.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stepitiski

Zmiany w kierownictwie szpitala były zbyt późno dokonane. Uważa, że brak nadzoru nad placówką

spowodował problemy finansowe, które obecna dyrekcja musi spłacać, takie jak zadośćuczynienia

za popełnione błędy lekarskie. Pochwala pomysł z rozbudową szpitala.

Radny Ryszard Kasiorek

Również pochwala pomysł rozbudowy szpitala, jest to bardzo potrzebna inwestycja.

Satysfakcjonuje go zakup specjalistycznego sprzętu, dzięki którym pacjenci otrzymują wysokiej

jakości pomoc medyczną. Zadaje pytanie odnośnie zaciągniętego w 201 ar. kredytu bankowego w

wysokości 7 000 000 zł, na co zostały wydatkowane te środki?

Pani Elżbieta Marciniak

Środki te były przeznaczone na spłatę zobowiązań wymagalnych szpitala.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Przypomina, że szpital jest samodzielną placówką, która funkcjonuje ze środków NFZ. Nadzór nad

szpitalem jest dobry. Przy okazji powstania powiatów, szpitale zostały przypisane do powiatów.

Powiat Kolski jako organ założycielski może jedynie udzielać dotacji na remonty i inwestycje, co

czynimy od początku. Był taki okres, gdzie dyrektor szpitala dawał wszystkim pracownikom

podwyżki i doprowadził do bardzo ciężkiej sytuacji finansowej jednostki. Oczywiście po ustąpieniu

dyrektora były ogłaszane konkursy na w/w stanowisko. Każdy kolejny dyrektor "brał bagaż

poprzednika" .

Dyrektor SP ZOZ Cezary Chrnielecki przybliżył działania podjęte w 2017 r. Wskazał na poprawę

stanu organizacyjnego i finansowego kolskiej placówki. Nawiązał do planów rozbudowy i

modernizacji szpitala oraz utworzenia centrum opieki senioralnej i paliatywnej. Co tydzień

odbywają się rady budowy, w skład którego wchodzą kierownicy budowy, osoby odpowiedzialne za

nadzór, wicestarosta oraz sekretarz. Szpital posiada płynność finansową, jednak są zaległe

świadczenia, które trzeba uregulować. Starają się pozyskać środki zewnętrzne na remonty placówki.

Wspomniał, że duży problem obecnie stanowi brak wykwalifikowanej kadry lekarskiej i

pielęgniarek.



Innych uwag i zapytań ze strony radnych nie było. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

Janina Roszkiewicz poinformowała, że członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali

przedstawione sprawozdanie.

Przewodniczący rady Powiatu Marek Tomicki podziękował Panu dyrektorowi Cezaremu

Chmieleckiemu, że pomimo wielu trudności stara się, aby szpital w Kole sprawnie funkcjonował.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady Marek Tomicki stwierdził,

że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole za 2017r. przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Informacja o zasobach pomocy społecznej za rok 2017 w powiecie kolskim.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poinformował, że informacja nie będzie omawiana, PCPR co

roku składa tego typu sprawozdanie. Jeżeli radni mają jakiekolwiek pytania w tym zakresie, to jest

obecny na sesji pracownik PCPR, który odpowie na pytania.

Uwag nikt nie zgłaszał, w zwiqzku z tym przewodniczący rady Marek Tomicki poinformowal, że

Rada Powiatu przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla powiatu kolskiego przez

aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu

współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku".

Zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Szkudlarek przedstawiła projekt

uchwały. Zarząd Powiatu jest zobligowany do przedłożenia do 30.04. organowi stanowiącemu

sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

W uchwale wymieniona jest:

- liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

a) zwiększenia aktywności kulturalnej - 14 ofert (11 organizacji złożyło aplikację)

b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 38 ofert (30 organizacji)

c) turystyka ikrajoznawstwo -7 ofert ( 7 organizacji)

- liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego:

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 32 umowy (27 organizacji),

b) zwiększenie aktywności kulturalnej - 7 umów,

c) turystyka i rekreacja - 6 umów.



- wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconym organizacjom

pozarządowym w roku 20 l 7:

a) sport i kultura fizyczna - 60000 zł

b) zwiększenie aktywności kulturalnej - 16 000 zł

c) turystyka i rekreacja - 20000 zł

Przystąpiono do dyskusji

Radny Sebastian Siczesiak
Chciałby uzyskać informację jaki był podział środków na poszczególne organizacje pozarządowe?

Z-ca naczelnika Dorota Szkudłarek

Sprawozdanie jest dostępne na BlP-ie Starostwa Powiatowego w Kole, jest tam wszystko

wykazane.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu

Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego w 2017 roku". W głosowaniu brało udział 16 radnych,

za - 16, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta

jednogłośnie, oznaczona Nr XLVI/312/20 18 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 r.

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak szczegółowo omówiła proponowane zmiany na

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawiła dodatkowe zmiany, które powstały po

terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 7 do protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 16

radnych, za - 16, przeciw - O,wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr XLV1/313/2018 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018 - 2024.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o nadwyżkę z lat ubiegłych o

kwotę 754 370 zł.



2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Komisji Budżetu iFinansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 16 radnych, za - 16, przeciw - O,wstrzymało się od głosu - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLVI/314/2018 i stanowi załącznik nr 9 do

protokołu.

Ad 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Wieńczysław Oblizajek udzielił odpowiedzi na interpelację radnego Marka

Ko wale wsklego

Sprawa dotyczy wykonania inwestycji przez PKP, firmy które wygrały przetarg korzystają z dróg

powiatowych. Zorganizowane było spotkanie z przedstawicielami PZD w Kole, PKP, firmy

BUDIMEX i Strabag. Na tymże spotkaniu określiliśmy warunki korzystania z dróg przez w/w

firmy. Posiadamy dowody na to, że nadal niszczone są drogi. Dyrektor PZD w Kole wystąpił do

Policji i w dniu wczorajszym otrzymaliśmy pismo, że sprawa zostanie umorzona, ponieważ Policja

nie ma podstaw prawnych do ukarania w/w kierowców. PZD w Kole dokonało remontu najbardziej

zniszczonych dróg. Uważa, że należy pojechać do Wojewody Wielkopolskiego, który wydał

pozwolenie na Inwestycję PKP. W tym pozwoleniu jest ewidentnie zapisane z jakiego terenu może

korzystać Wykonawca. Zapisy decyzji pozwolenia na budowę zostały naruszone, gdyż firmy

korzystają z terenów innych niż wskazane. Powiat Kolski będzie domagał się naprawy szkód.

Obecnie należy poczekać na decyzje Wojewody Wielkopolskiego.

Starosta Wieńczysław Oblizajek udzielił odpowiedzi na interpelację radnego Jana Stepuiskiego

a) Dyrektor PZD w Kole w drodze przetargu zleca wykonanie remontów dróg. Najlepszym

rozwiązaniem jest położenie nowej nakładki, ale na razie trzeba wykonać remonty w miarę

posiadanych środków.

b) W przypadku remontów przeprowadzanych w szkołach, to podczas konsultacji wszyscy na

wszystko się zgadzają i nie mają uwag. Jednak jak tylko zaczynają się prace, to nagle trzeba

wykonać dodatkowo wiele innych zadań. ZST w Kole ogłosił przetarg na budowę stacji

diagnostycznej. Dodatkowo szkoła otrzymała środki na remont elewacji budynku i remont drogi

dojazdowej do szkoły.

Szkoły dostały zalecenie, żeby przygotować spis zaleceń pokontrolnych wydanych przez SANEPID

i Komendę Powiatową PSP w Kole i w pierwszej kolejności będą wykonane w/w remonty.



c) Naczelnik Wydziału Promocji Zenon Wasiak wręczył program Powiatowych uroczystości i

imprez organizowanych w 2018 roku pod hasłem: "Powiat Kolski dla Niepodległej" (załącznik nr

1 O do protokołu)

Starosta Wieńczysław Oblizajek udzielił odpowiedzi na interpelację radnego Marka Tomiekiego

Zazwyczaj radni zgłaszają, które drogi powinny być wyremontowane, także dla odmiany dziękuje

przewodniczącemu rady za podziękowanie PZD w Kole za naprawę drogi, jest to miła odmiana.

Ad 14. Wolne glosy i wnioski.

Radna Janina Roszkiewicz

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych obecny był kierownik WTZ z

ul. Wojciechowskiego w Kole. Podopieczni Warsztatów wykonują piękne rękodzieła, które są

wystawione na stoliku na sali 102. Zachęca radnych do ich obejrzenia.

Radny Rafał Ławniczak

Ostatnio chciał umówić się do Okulisty i na wizytę prywatną trzeba czekać aż 6 m-cy, natomiast w

Turku na wizytę do specjalisty wyznaczana jest do 20 dni. Zastanawia się czy można coś zrobić z

tym tematem?

Przewodniczący rady Marek Tomicki przypomina o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych

do 30.04.

Ad 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XLVI sesji o godz. 1515

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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