
Protokół nr 0022.25.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 17 kwietnia 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył Wicestarosta

Sylwester Chęciński,

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

l. Sylwester Chęciński

2. Zbigniew Szarecki

3. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Wicestarosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności

stwierdził wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych

porządkiem obrad (załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia

Ad.1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.24.2019

z dnia 10 kwietnia 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty ipodpisany.

Ad.3

Posiedzenie Zarządu Powiatu w części dot. szpitala odbyło się na terenie SPZOZ w Kole.

Zarząd wizytował nowo wybudowane skrzydło szpitala oraz Oddział Chirurgii i Oddział

Wewnętrzny I. W posiedzeniu uczestniczyli p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska wraz z pracownikami.

W trakcie oględzin nowego budynku ujawniono następujące usterki:

• sala wybudzeniowa: wyprowadzono w suficie instalacje do kolumn wiszących

natomiast zamontowane będą panele ścienne, do których należy doprowadzić

instalacje, na podłodze sali widoczne są uszkodzenia;
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• mYJma: w zamontowanym zlewie widoczne są zacieki, me będzie on spełniał

wymogów epidemiologicznych, część płytek ściennych jest wyszczerbiona;

• płytki ścienne we wszystkich pomieszczeniach znacznie odstają od ścian, stwarza to

problem z dezynfekcją ich powierzchni;

• łazienki dla personelu: zamontowano po dwie kabiny prysznicowe w każdej z

łazienek;

• blok operacyjny: widoczne uszkodzenia podłogi;

• brak zabudowy meblowej w pomieszczeniach i na bloku operacyjnym;

• myjka do butów operacyjnych: proces mycia trwa bardzo długo, wymusi to zakup

dodatkowego obuwia na zmianę;

• pomieszczenia techniczne: przy otwieraniu drzwi jedne zachodzą na drugie, brak

możliwości uruchomienia wentylacji w całym budynku ponieważ wykonawca opuścił

budowę;

• w jednym z pomieszczeń widoczne zacieki na suficie;

• POZ: widoczne uszkodzenia podłogi.

Pani Wiśniewska poinformowała, że oddanie do użytku nowego budynku do końca czerwca

br. nie będzie możliwe. Ponadto poinformowała o wstrzymaniu zapłaty ok. 140.00,00 zł na

rzecz firmy Kosbud z uwagi na konflikt wykonawcy z podwykonawcą - SPZOZ obawia się

możliwości podwójnego wypłacenia środków. Zarząd proponuje zorganizowanie spotkania

przedstawicieli SPZOZ w Kole z wykonawcą budynku firmą Kosbud w celu m.in.

wyjaśnienia wypowiedzenia przez wykonawcę umowy.

W trakcie oględzin Oddziału Chirurgii ujawniono następujące usterki:

• w części pomieszczeń tuż za oknami znajdują się mury nowego budynku;

• brak prawidłowej wentylacji w części pomieszczeń

W trakcie oględzin Oddziału Wewnętrznego I ujawniono następujące usterki:

• w części pornieszczeń tuż za oknami znajdują się mury nowego budynku;

• brak prawidłowej wentylacji w części pomieszczeń

Obecny Kierownik Oddziału Chirurgii poinformował, że personel Oddziału me jest

pozytywnie nastawiony do propozycji przeniesienia Oddziału na I piętro w miejsce Oddziału

Wewnętrznego I. Problemem jest zbyt wąski korytarz na Oddziale Wewnętrznym I oraz

schody do pomieszczeń znajdujących si po lewej stronie Oddziału.

Planowane jest również przeniesienie do większego pomieszczenia szpitalnej kaplicy.
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a zakończenie Zarząd zobowiązał p.o. Dyrektor SPZOZ w Kole do:

1. przygotowania pisma z priorytetowymi zadaniami/inwestycjami, na które szpital

będzie chciał pozyskać dotację z Powiatu;

2. przygotowania ostatecznego kosztorysu uruchomienia nowego bloku operacyjnego;

3. przygotowania ostatecznego kosztorysu uruchomienia endoskopii i pomieszczeń pod

laboratorium;

4. wyjaśnienia czy możliwe jest ponowne złożenie wniosku (z 2017 r.) o dofinansowanie

z zewnętrznych środków remontu/modernizacji Oddziału Chirurgii oraz Oddziału

Wewnętrznego, czy planowany jest nabór wniosków w kolejnych latach;

5. przedłożenia szacunkowego kosztu remontu Oddziału Wewnętrznego oraz Oddziału

Chirurgii wraz z dokumentacją fotograficzną obecnej sytuacji na bloku operacyjnym

i w/w oddziałach.

Ad.4
Pani Grabowież - Inspektor Wydziału Promocji, Rozwoju Zarządzania Kryzysowego

poruszyła następujące tematy:

1. pismo Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kole,

ZOP.5.2019 - prośba o pomoc w zorganizowaniu przewozu samochodem służbowym

Starostwa Powiatowego w Kole finalistów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego

Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2019 na eliminacje

wojewódzkie do Konina. Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie samochodu

służbowego wraz z kierowcą.

2. pismo Wójta Gminy Grzegorzew, SW.5522.7.2019 - prośba o włączenie się

w organizację eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa

w Ruchu Drogowym poprzez wsparcie rzeczowe - nagrody upominki dla

uczestników Turnieju. Z uwagi na szeroki zakres organizowanych przez Powiat

własnych imprez oraz ograniczone możliwości finansowe Zarząd nie wyraził zgody

na udzielenie wsparcia. Wydział PZ przygotuje odpowiedź w tej sprawie.

Ad.5
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Szkudlarek powróciła do tematu

dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół. Zarząd po analizie

zdecydował o pozostawieniu dotychczas obowiązującego poziomu dodatków na okres

jednego kwartału.

Następnie p. Szkudlarek omówiła następujące pisma:



1. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole, ZOEW.7071.03.2019

- prośba o uwzględnienie przyznanych przez Zarząd Powiatu środków w kwocie

19.451,84 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw dla dzieci z SOSW

w Kole w rozdziale 80102 §6050. Zarząd wyraził zgodę.

2. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole, ZOEW.7071.8.2019

- prośba o zaopiniowanie kandydatów na wicedyrektorów od l września 2019 r. -

p. Wasilewska (wicedyrektor ds. SOSW) oraz p. Kupiński (wicedyrektor ds. bursy).

Zarząd pozytywnie zaopiniował kandydatury wyrażając zgodę na roczne przedłużenie

stanowisk dla w/w wicedyrektorów.

3. Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.0712.70.2019 - dot. wyrażenia zgody na

sprzedaż niesprawnej broni należącej do ZST w Kole (łącznie 13 szt. - karabiny

i pistolety KBKS) osobie posiadającej koncesję na wykonywanie działalności

gospodarczej w zakresie obrotu rodzajami broni. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

wydał pozytywną opinię w tej sprawie. Zarząd powróci do tematu po zapoznaniu się

ze sprawą przez Wicestarostę.

4. Związku auczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarność" - prośba o pozostawienie

środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników

administracji i obsługi w 2019 r. do dyspozycji dyrektorów szkół i udzielenie zgody

dyrektorom na ich przesunięcie na nagrody dla pracowników. Zarząd pozostawia

środki na wynagrodzenia do dyspozycji dyrektorów jednocześnie nie wyraża zgody na

przesunięcie ich na nagrody. Wydział OK przygotuje odpowiedź.

5. Kolskiego Towarzystwa Cyklistów w Kole - prośba o sfinansowanie wkładu

własnego (5.750,00 zł) w arodowym Programie Rozwoju Kolarstwa w zakresie

upowszechniania sportu w szkółkach kolarskich, w ramach którego od 2014 r.

funkcjonuje szkółka kolarska w Kole. Zarząd nie wyraził zgody. Kolskie

Towarzystwo Cyklistów otrzymało już wsparcie finansowe na realizowane zadania

w ramach konkursu dot. pożytku publicznego. Wydział OK powiadomi Kolskie

Towarzystwo Cyklistów.

Ad.6
Dyrektor Powiatowego Centrurn Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin:

l. poinformowała o konieczności uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady ds.

Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kolskim w związku ze śmiercią jednego



z członków. Zarząd pozytywnie zaopiniował powołanie.

Rady. Starosta wyda w tej sprawie stosowne zarządzenie.

do składu w/w_-
2. omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr

VlI/49/20 19 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2019 roku 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 2019 r. Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag do projektu uchwały.

3. przekazała "Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla powiatu kolskiego"

wraz z rekomendacjami. Ocena składa się z następujących części: dane o sytuacji

demograficznej i społecznej, dane o korzystających z pomocy i wsparcia, zasoby

instytucjonalne pomocy i wsparcia, kadra jednostki organizacyjnej pomocy

społecznej, środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach

polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, aktywność

projektowo - konkursowa, współpraca z organizacjami pozarządowymi. Zarząd

zapoznał się.

Ad.7

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:

1. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole,

SPZOZ.SZ.20 1.27 .2019 .LG - dat. wyrażenia zgody na wydzierżawienie składnika

aktywów trwałych będących w użytkowaniu SPZOZ w Kole - wydzierżawienie

pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 160 m? z przeznaczeniem na świadczenie

usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

skonsultuje z Radcą Prawnym na jaki okres może zostać wyrażona zgoda na

wydzierżawienie pomieszczenia.

2. Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.311 0.4.20 19 - dot.

zabezpieczenia środków finansowych na naprawę dachu sali gimnastycznej w związku

z pojawiającymi się przeciekami. Zarząd prosi Dyrektora ZSE-A w Kole

o przeprowadzenie konsultacji z osobą kompetentną w w/w kwestii, która wskaże

przyczynę nieszczelność dachu oraz konieczne do przeprowadzenia naprawy wraz

z podaniem ich wyceny.



3. Wójta Gminy Kościelec, Roś-2.7021.31.2019 - propozycje zadań drogowych do

wspólnej z Powiatem realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

przebudowa drogi powiatowej nr 3400P; przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na

odcinku Ruszków Drugi - Police Średnie; remont nawierzchni drogi powiatowej nr

3218P wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego i parkingu w okolicy cmentarza

parafialnego, na odcinku Kościelec - Gąsiorów; remont nawierzchni drogi powiatowej

nr 3218P wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Kościelec -

Daniszew; budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 3400P na odcinku

Ruszków Pierwszy - Dobrów. Zarząd zapoznał się.

. .

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

..........."Jn .
Podpisy Członków Zarządu:

~
l. Sylwester Chęcinski ~....... . .

2. Zbigniew Szarecki

3. Henryk Tomczak
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