
Protokół nr 0022.31.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 5 czerwca 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

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

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Starosta 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

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.30.2019

z dnia 29 maja 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty ipodpisany.

Ad.3

Pani Iwona Wiśniewska - p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole poinformowała o:

- wypłaceniu zasądzonego odszkodowania;

- planach dot. uruchomienia rehabilitacji poszpitalnej dla pacjentów SPZOZ, którzy będą tego

wymagali.



Na zakończenie p. Wiśniewska omówiła raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Raport przygotowany jest na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok

obrotowy i zawiera w szczególności:

l) analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2018,

2) prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem

przyjętych założeń

3) informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową

SP ZOZ w Kole.

Analizę iprognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonuje się na podstawie wskaźników

ekonomiczno-finansowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia

12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do

sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych

publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U z 2017r., poz. 832). Analiza wskaźników

ekonomiczno - finansowych pokazuje, że sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole jest bardzo trudna. Prognoza na kolejne trzy lata jest

również niekorzystna inie przewiduje poprawy wskaźników. Zarząd powróci do tematu

Ad.4
Skarbnik poinformował o kończącej się obsłudze bankowej budżetu powiatu i jednostek

organizacyjnych. Umowa obowiązuje do końca lipca 2019 r. Santander Bank Polska

przedstawił ofertę przedłużenia umowy o 2 lata, miesięczny koszt obsługi wyniesie 500,00 zł.

Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy o 2 lata.

Ad.5
Zarząd rozpatrzył następujące pisma:

l. Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK "Kolska Starówka" - dot. wsparcia finansowego

w fonnie ufundowania 8 pucharów, nagród rzeczowych oraz kiełbasy na ognisko dla

uczestników dwuboju sportowo - obronnego dla dzieci o puchar Starosty Kolskiego.

Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie pucharów, nagród rzeczowych oraz

przekazanie gadżetów promocyjnych powiatu. Sprawą zajmie się Wydział Oświaty,

Kultury i Sportu.

2. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, PS-I.3111.31.2019.9 - prośba o przeanalizowanie

ewentualnych potrzeb w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu w zakresie

zadań remontowych. Starosta poinformował, że DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole
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...

przedłożył listę zadań remontowych na łączną kwotę ok. 298.000,00 zł. Oczekiwane

wsparcie Powiatu to 66.000,00 zł, z dofinansowania Wojewody można pozyskać ok.

45.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie dodatkowych środków w kwocie

66.000,00 zł na zadania remontowe.

3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicmego w Kościelcu,

D.3132.1.20 19 - dot. przekazania środków finansowych (w kwocie ok. 33.000,00 zł)

na wyposażenie adaptowanych pornieszczeń w szkole. Zarząd wyraził zgodę.

4. Minister Finansów, ST8.4751.5.2019 - informacja o przyznaniu dla Powiatu

Kolskiego kwoty 1.194.740,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej

z przeznaczeniem na inwestycję drogową "Przebudowa mostu n/rz Rgilewce w m.

Barłogi. Zarząd przyjął do wiadomości.

5. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., IZDKlf-5003-90/19 - prośba o wykoszenie trawy

wzdłuż znaków drogowych na dojazdach do przejazdu (szlak Krzewie - Kłodawa) w

ciaou drooi n()W1Mn l'P1 nr 3443P. Sprawą zajmie sie Powiatowy Zarząd Dróg w Koje.

6. zamieszkała w dot uwzględnienia sytuacji

matena nej wnioskodawcy i reprezentowanych'Tprzez mą osób w prowadzonym

postępowaniu w sprawie zajęcia pasa drogowego. Zarząd skierował pismo do

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, który zajmuje się sprawą.

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.DN.073.16.2019

- propozycja tytułu zadania "Przebudowa Oddziału Chirurgii i doposażenie Bloku

Operacyjnego". Zarząd wyraził zgodę.

8. Rada Gminy Osiek Mały, ORDG.0004.4.2019 - przekazanie interpelacji radnego

Rady Gminy Osiek Mały p. Zwolińskiego w sprawie remontu drogi powiatowej w m.

Młynek. Zarząd skierował pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PT.341.2.2.2019 - prośba

o dofinansowanie w kwocie 25.522,50 zł "Zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń

Pożarowych Domu Jednorodzinnego" w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji ze

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd wyraził zgodę.

10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PT.341.2.3 .2019 - prośba

o wsparcie finansowe w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup manekinów

ćwiczebnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji. Sprzęt ten
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posłuży do szkolenia druhów OSP z terenu powiatu oraz edukacji dzieci i młodzieży.

Zarząd wyraził zgodę.

Ad.6

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: A a Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidlowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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