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ProłokóJ nr 0021.1.2018
z posiedzenia

Zarząd.u Powiatu Kolskiego

w dniu 23 listopada

Posiedzenie

arzadu rozpocz lo

l

201Mr.

o godz. 9 20. Obradom przewodniczył Starosta Robert:

Kmpidłow 'ki.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr l do protokołu):
1, Robert Kropidłowski
2

y lwe s ter Chęciński

3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew

zarecki

S. Henryk Tomczak
oraz
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu
tarosra powitał wszystkich obecnych, a na tępnie na podstawie listy obecności stwierdził że jest
wymagane

i przystąpił

quorum

do omawiania

temató

przewidzianych

porządkiem

obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg po _iedzenia
Ad l.
Porządek obrad zustal przyjęty przez Zarząd.

Ad 2._
Główny

sp ejalista

ds.

( PZOZ.GK_324.I6.20i

pracowniczych

Pani

Lina

Urbanlak

przedstawiła

SPlOZ

pismo

8) dot, przekazania środków finansowych w kwocie 649 950,00 zł na

dofinansowanie zadania "Rozbudowa, przebudowa i modernłza ja mu. wyposażenie SP ZOZ w
Kole wraz z rozwojem
realizowany przez

usług medycznych

świadczonych

na rzecz mieszkańców

powiatuli

P ZOZ w ' ole. Powj ższe środki przeznaczone zostaną zgodnie z zapis ami

Porozumienia nr OZ.031.3.2017 z dn .. 27.04 ..2017r. na zapłatę faktury VAT nr 13/10/2018

dnia

29.l0.2018r. Faktura ma za} czniki w postaci protokołów częściowego odbioru wykonanych robót
podpis ane przez 'wszystkich Insp ktorów nadzoru budov lanego.

Zarząd poprosił

o przedstawienie

informa ji na te nat

Powiat Kolski dotacji. dla szpitala oraz formy ich udzielania.

-ozbudowy szpitala

udzi lonycli przez:

Pani Lilla Urbanisk oznajmiła, że udzielono 4 dotacji na nast-ępujące zadania:
l) "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wypo ażenic SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem
li

ług medy cznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu

2) .Rozbudowa pracowni endoskopowych

I

II

na łączną ln otę 6 928 644 03 zł;

SP ZOZ w Kole" na kwot 420 000 00 zł;

3) .Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w
SP ZOZ w Kole' na:kwotę 600 000,00 zł"
4) "Zakup
reduktorem

przętu medycznego- przenośnego zestawu: respiratora, defibliratora, butli tlenowej z
na

potrzeby

Izby

Przyjęć

i ergometra

rowerowego

na

potrzeby

Poradni

Kardio logiczne f' na kwotę 100 000,00 zł.
Powiat Kolski jest partnerem finansowym dla dotacji na rzecz realizacji projektu: "Wyposażenie
środowisk informatycznych

wojewódzkich,

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w

narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji
stworzenie sieci w mian

danych międz

podmiotami. leczniczymi

Medycznej oraz

amorzadu

województw".

Łączne nakłady Powiatu 347 744,52 zł, w 2018r. kwota wynosi 31 241 65 zł. Jest to program unijny
z terminem realizacji w 2019r. Instytucją zarządzającą jest Urząd Marszałkowski.
Dotacja dla SP ZOZ w Kole przyznawana jest na podstawie złożonego przez szpital wniosku. Pani
Lilla Urbaniak w zakresie rozbudowy
UKOllCZOlly.

szpitala odpowiedziała.

źe budynek z zewnątrz jest już

Co tydzień odbywają się rady budowy której członkowie nadzorują realizację prac

tarastwa Powiatowego

budowlanych. W skład w/w rady wchodzą przedstawiciele

w Kole ~

wicestarosta i sekretarz, Powiat Kolski do tej pory przeznaczył około 5 000 000,00 zł na rozbudowę
szpitala. Ostatnio dyrektor Cezary Chmielecki powiadomił Zarząd, że prawdopodobnie

firma Kos-

bud nie zakończy inwestycji w wyznaczonym terminie.
Po krótkiej dyskusji Zarząd postanowił, że należy zmienić procedury przyznawania dotacji dla SP
ZOZ w Kole. Szpital powinien oprócz wniosku, przedkładać również kosztorysy z rozeznaniem cen
rynkowych

oraz szczegółowy

harmonogram

dla każdej

dotacji.

Zarząd

podjął

decyje, aby

wstrzymać wypłatę za fakturę do wyjaśnienia sprawy.

Ad 3.
Dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa zwrócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w
sprawie roszczenia

firmy Szurgot

Sp. z

0.0

dotyczącym

wypłaty

odszkodowania

z tytułu

uszkodzonej w 2016r. wiaty, Podczas wichury oderwał się konar z drzewa z pasa drogowego ulicy
powiatowej na terenie miasta Koła. PZD w Kole miało podpisane Porozumienie z Gminą Miejską

w Kole dotyczącą sprzątania i utrzymania ziel ni na. terenie miasta Koła
przekazano

roszczenie

firmy Szurgot do Gminy Miejskiej.

\I

związku z tym

Gmina Miejska Koło odmówiła

likwidacji roszczenia odszkodowawczego po zkodowanego uza adniejac fakt, iż wichura była ił.ą
wyższą. Podobnic stwierdził ub zpicczy ie1 PZD firma COMPENSA. W tej sytuacji dyrektor
rzegorz Kujawa przedsta 'ił 3

a iant rozwiązania sprawy:

1.,odmowa zapłat)' odszkodowania, wówczas sprawa zostanie skierowana do ądu;
2. propozycja wypłaty kwoty 6

nI 05 zł

kwota oszacowana przez rzeczezna cę budowlanego);

ot y wnioskowań j przez poszkodowanego

3. zapłata

Zarząd podjął decyzję, 'Że zostanie

tj. 8497,3

zł.

to owane pismo do firmy

\!yn;l

zurgot z propozycją. zapłat

I

kwot} 6 121.05 zł.
Ad 4.
Obecni

fi '

Marciniak

po iedz niu dyrektor -'P ZOZ w Kole Cezary Chmielecki i główna ksi gowa Elżbie a
poinformowali

Zarząd,

że zesta

lenie •.••..
ykonania

świadczeń

za okres

październik 20 l Sr. wynosi 104.50%. Kontrakt w ~ rablany jest ponad normę

IN

związku z t m

szpital otrzymuje z; Fl dodatkowe środki w kwocie 21 000,00 zł miesięcznie.

Prz. szpitalu

pulmonologiczna a od OU.O.br. działa Powiatów

funkcjonują poradnie diabetologiczna

tyczcń>-

Centrum

Zdrowia Psychicznego.
~

zakr sie rozbudów

W k nawcą

icst

szpitala

firma

dyrektor

K -Bud,

która

prax depodobnie nie odda inwe tycji
będzi . naliczał kary za każdy dzi
kwot 780000000

ń

wspomniał,

budov a je t w trakcie

ż

zatrudnia

podwykonawcó -.

terminie wskazanym"
Z'\l

urnowi,

Firma

W tej

realizacji,
Kos-Bud

ytuacji szpital

'loki w kwocie 7 800.00 zł. Całość inwestycji opiewa na

zł, z. cz go: wkład powiatu kol kiego wynosi 6928644.,03

zł a wkład własnv

p ZOZ w Kole l 145 000,00 zł,
Pani

Ula Urbanlak p dkreśliła

że szpital powinien pokry

prav idlowe go rozliczenia dotacji "Rozbudowa,
p ZOZ v Kol

\ raz z rozwojem

powiatu", Zgodnie

ustaw

(I

przebudowa

woją część wkładu własnego do
i moderniza ja oraz wyposaż ni.

usług medy znych świadczonych

na rze z mic zkańców

działalności leczniczej po iat nie może przekazać .100% dotacji.

p ZOZ w Kole musi zgodnie z wskaźnikiem pokryć wkład wła n ,
Główna k i g \ a Elżbieta Marciniak oznajmiła, ze z rachunku zysków i strat za 9 m-cy wynika
trata w wy okości l 184 28fł 12 zł, Dodała, Ze '1;1,1 2017r., o. tała prz prowadzona w szpitalu kontrola ZU

zakresi . m.in, prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ub zpieczenia spo-

Icczn oraz innych składek, do których pobierania zob iwiązan
jęto okres od 2012 - 2015. W okresi
udziel ni

' iad ZCt}

objętym kontro!

jest

P ZOZ w Kole. Kontrolą ob-

zphal zawarł urnowę z firmą ze netrzną o

zdrowo nych w zakr sic obsad. w z społach raiowni tv a mcdyczi ego. Do

tej pory Sąd Okręgowy wydał 5 '" -rokóv w w/w prawie,
20] 8r. szpital otrz mał informacj
mi ZO lala rozłożona na

loku są kolejn

p awy.

a początl u

o wysokości zasądzonych hVOL Kwota 216 107.72 zł z odsetka-

raty. Pozostała kwota około 1 000 000,00 zł z od erkami aktualnie jest objęta postępowaniami
sądowymi i po ich zakończeniu
- a zapytanie

P ZOZ w Kole będzie zobowiązany ją uregulować na rzecz ZUS.

taro ty Ko skiego. czy szpital wiedząc o toczących

tworzył rezerw na ten cel. \V odpowiedzi Pani E. Marciniak

ię

prawach sądowych czy

odpowiedziała,

ze były tworzone

rezerwy na wypłatę odszkodowań. a] nie była utworzona rezerwa na sprawy sądowe toczące się z
pozwu ZUS-u. Dyrektor C. Chmiel

że sprawa sądowa z zakr

ki dopowiedział,

u Z S je"

prowadzona przez kancelarię pra mą z Łodzi.
Pani Lilia Urbanlak na koniec dodała. że zgodnie- z

II

ławą o działalności leczniczej jeżeli strata

szpitala przekroczy koszty amortyzacji to trzeba będzie podjąć decyzję czy podmiot twórz ej'
pokryje tratę albo szpital ulegnie likwidacji.
Główna księgowa Pani Elżbieta Marciniak potwierdziła
Zarząd uważa

ż

że szpital powinien utworzyć rezerwę

trata przekracza koszty amortyzacji.

aby mieć zabezpieczenie

finansowe w

. tuacji niekorzystnych wyroków sądowych takich jak y uacja z ZUS. Zarząd podjął d cyzj .
na następne posiedzenie

zpital przedłóż

:

- z stawienie praw sądowych przeciwko SP ZOZ w Koł z wykazem kwot odszkodowania;
- zestawienie

sytuacji finanso

ej szpitala.

d5

aczelnik Jacek
z pytaniem czy

owaczyk poinformował, że wójt Gminy Babiak zwrócił się do
PO\\

'at Kolski planuje końtym ację realizacji przedsięwzięcia.

programu usuwania azb stu'

2.0 9

H
•

300 UOO,OO zł. Zarząd postanowił

kontynuować

zadanie

Woj wódzkiego Funduszu z zapytaniem czy Wojev ódzki Fundus
programu uswania azb

tu

pn.

R alizacja

vyrobów zawierających azbest na terenie powiatu koi kiego w roku

Jed aocześnie zadeklarował, że gmina Babiak planuje przeznaczyć

nia kwotę

arządu Powiatu z

na realizację wlw zadai wystąpić

planuje

VII

do

.arządu

2019r. realizację

terenu wojev ództv ił wielkopolskiego.

Ad 6.

Inspektor

Robert

zwierzchnictwa

Jokiel

poinformował.

nad powiatowymi

służbami

że w celu

realizacji

zadań

staro

ty w zakre ie

inspekcjami i strażami oraz zadań określorr -ch v

ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powołana została Komisja

Bezpieczeństwa
wy ypowanie

i Porządku,

astępnie omówił zadania w/w komisji, po czym zwrócił się o

spośród radnych Powiatu Kolskiego obecnej kadencji dwóch radnych do prac w

komisji. Zarząd wytypował

radnego Marka Marciniaka'

radnego Lecha Splitera. Uchwała w

spra ie delegacji radnych do składu Powiatowej Komisji. Bezpieczeń rwa i Porządku zo. tanie

przedłożona na najbliższej sesji rad Po iatu Kol kiego.

Skarbnik

Zygmunt

'oh~ siak poinformował

o pit mach dotyczących

klór_ ch można dokonać uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego.
Liceum

Ogólnokszu łcą e w Kole) Komenda

ieruchomoś iarni.

Protokółowała:

Maiwina Morzycka

..........N.:..~~~~

.

1. Rober'. Kropidłowski

2.

ylwesrer Chędń ki

3. Waldemar

Bana ..iak

4. Zbiguiew Szareeki

.

5. Henrvk Tomczak
-

zy to nas tepując ch jednostek:

PSP w Kole, Powiatów

Inspektor

zkół Ekonomiczno- Administra yjnych w Kok, Wydział

N dzoru Budowlanego w Kole, Zespół

Go. podarki

Powiatowa

Dot

zmian w budżecie powiatu,

