Prołokó·1 nr 002.2.2.2018
ż posiedzenia
ll'

brz.ądu

Powiatu Kolskiego

dniu 28 Listopada 2018

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10

00.

l'.

Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski .
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr l do protokołu):
1. Robert Kropidłowski

2. Yłwesrer Chęciński
.," Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
oraz
Zygmunt

ołtysiak - Skarbni

Powiatu

Starosta powitał wszystkich obecnych
wymagane

quorum

] przystąpił

a następnie na podstawie listy obecności stwierdził! Ze jest

do omawiania

tematów

przewidzianych

porządki em obrad

(:załącznik nr 2 do protokołu):

Przebie

>

osiedzenia

d l.

Porządek obrad został' przyjęty

pFL:eZZarząd.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.1.2018 z dnia
23 listopada 2018 r.• nie vmosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty ]
podpisań .

Ad 3.
Obecni na. posiedzeniu dyrektor SP ZOZ w Kole Cezary Chmielceki i główna księgowa Elżbieta
Marciniak poinformowali Zarząd o następujących sprawach:
~ strata na dzień 31.10.2Oł8r. wynosi 1 236 445,49 zł i jest większa o 52 157.37 zł niż strata
wyliczona na dzień 30.09.br.

.,

- zobowięzania wymagalne na dzień 31.10. br. wynoszą 468 971.1 3 zł przy czym zobowiązania
wymagaln

na stan 31.12.20 ISr. wynosiły 1 729 314,62 zł czyli mają one tend ncje zmniejszającą

do roku obecnego a w 2017r. wypracowano zysk. w kwocie 153000,00 zł;

- na. bieżąco spłacany jest kredyt który Powiat Kolski poręczył

w

20 l Dr. dla szpitala 7 500 000,00

zł. Obecnie do płaty pozostała. kwota. 384'0000.00 zł'
- w 2016r. dyrektor Cezary Chmielceki

po negocjacjach

z NFZ ustalił, że zostaną wypłacone

środki za nadgodziny wypracowane przez szpital;
- szpital co miesiąc płaci kwotę 10000000

zł za leasing"

- ostatnio została sprzedana niezdolna do dal zej eksploatacji karetka. Zakupiono karetkę marki
Mercedes Benz Sprinter do transportu sanitarnego. Koszt karetki to 26 500.00 zł. Na zapytanie
tarosty kto opiniuje sprawy związane ze zbyciem
wartoś

P ZOZ w Kole i kąd wynika

przętu przez

zbywanego sp .zętu, Panl Lilia Urbanlak wyjasniła, że jeżeli wartość zbywanego środków

trwałych jest do 20 000,00 zł i niżs ze] wówczas zbycie wymaga zgody
Zarząd Powiatu, a jeżeli wartość środka trwałego przekracza kwotę- 20 000,00 zł wówczas zbycie

wymaga

zgody

Rady

Powiatu. Kwota

zbycia środka trwałego wynika

( na zbycie karetki zgodę wyrazita Rada Powiatu Kolskiego uchwałą
~w

zpitału wykonywane

ą

remonty z własnych środk6

z

wartości krajowej brutto

dnia 30.1 J .20 17r.)

m.in, wyremontowano

na kwotę 300

000,00 Z1 pomieszczenie dla ratowników medycznych po tery lizatorni;
~zakupiono z własnych środków laparoskop'
- wzrosły

oszty utrzymania

firmy sprzątającej, ob enie szpital wydaje 800 000,00 zł na to zadanie,

umowa z firmą zawarta jest na okres l roku. Wicestarosta
rozeznanie' rynku w zakresie firm sprzątających

zasugerował,

aby szpital zrobił

być może urnowa zawarta na okres 2-3 lał była by

korzystniej za cenowo;
- szpital posiada pakiet onkologiczn

zatrudniony j Si lekarz onkolog). psycholog oraz chirurg

onkolog;
- od Ol. 1O.br. Pracownia

refundac ją
- \i

TOMMA będzie wykonywała

tomografie

komputerową

w Kole z

FZ;

kwestii rozbudowy szpitala dyrektor Climielecki poinformował, że była pilna potrzeba remontu

bloku operacyjnego

ponieważ

Sanepid

wydał

szereg zaleceń

wybudowanego bloku operacyjnego zostanie umieszczona

która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na kotę

pokontr lnych. Obok

nowo

-ala wybudzeń, Sprzęt dostarczy firma

600000 zł. Rozbudowa szpitala jest potrzebna

do poprawy standardu pobytu pacjenta w szpitalu.
Starosta Robert Kropidłowski powrócił do t matu spraw sądowych prowadzonych przeciwko SP
ZOZ w Kole o od _zkodowanla za popełnione bł dy lekarskie, Ponownie zwrócił się z prośbą o
przekazanie wykazu wszystkich spraw toczących się przeciwko

P ZOZ w Kole, Pani Elżbieta

Marciniak zobowiązała się przekazać wszystkie dokumenty do Starostwa Powiatowego. W 201Sr.
w wyniku przegranej
70 000,00 zł

fi

sprawy sądowej została wypłacona

kwota

pozostała zasądzona kwota w wysokości 80 000 zł została rozłożona do płaty na

raty. D rektor poinformował
przeciwko

na rzecz poszkodowanego

Zerzad

że szpital obecnie prowadzi sprawę sądową

Q

eksmisję

osobie, która jest lokatorem budynku położonego na terenie szpitala bez tytułu prawu -

go. Zajmowany budynek wymaga pilnego remontu. Dyrekcja szpitala rozwiązała umowę najmu
lokatorom z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

prawa jest w toku,

Starosta Robert Kropidłowski nawiązał do sprawozdania biegłego rewidenta z badania prawozdania finansowego. W piśmie przewodnim jest adnotacja o załącznikach do niniejszego pisma, aJe
brakuje jedn go załacznikćv
·prawozdania. Pani

j

pro i

dostarczenie

brakujących

pism

oraz objaśnienia

do

lżbieta Marciniak dostarczy brakujące pisma, jednak nadmieniła, ze nastąpiła

zmiana przepisów prawnych i opinia biegłego nie jest już tak obszerna, Starosta
biegli rewidenci w w/w sprawozdaniu

sugerowali,

podkreślił, że

te niekorz stny wynik kontroli ZUS; może

wpłynąć. negatywnie na sytuację finansowa jednostki, w przypadku negatyw lego zakończenia
sprawy, w związku z tym szpital powinien zawiązać rezerwę na powyższy cel.
Dyrektor Cezary Chmielceki odpowiedział, że nie ma jeszcze rozstrzygnięcia 5 praw ądowych w
zakresie ZU .Kancelaria

prawna która zajmuje si w/w sprawą ma uwagi co do sposobu nalicze-

nia przez ZUS wszystkich składek i proponują powołanie nowego bieglego w tej sprawie. Kwota]
500 000 00 zł moz być zmniejszona. Pani Marciniak streściła. bieg wydarzeń i tak w 2012r. ówczesna dyr keja szpitala zawarła umowę z firmą AGMED

Q

udzielenie świadczeń

zdrowotnych w

zakresie obsady w zespołach ratownictwa medycznego. Pracownicy, którzy byli

zatrudnieni w SP

ZOZ w Kole jako ratownicy rned ezni i piel gn arki w zespołach wyjazdowych złożyli wnioski
udzielenie urlopów b zpłatnych. W/w pracownicy w czasie przebywania na

Q

urlopach bezpłatnych

świadczyli pracę w szpitalu, na przęci e medyczn m nale żacyrn do szpi ala, Wynagrodzenia tym
pracownikom wypłacała firma AGMED.
była praca w ramach

UlhOwy

Zdaniem Z': S podmiot na: rzecz

którego wykonywana

cywilnoprawnej jest zobowiązany do naliczania i opłacania należnych

składek za własnych pracowników,

Zarząd zwrócił się do dyrektora szpitala o przedłożenie projektu rozwoju szpitala oraz proponuje,
aby szpital pozy 'kał więcej środków unijnych. W tym temacie dyrektor Chmielecki wyjaśnił, że
szpital zlecił napisanie wniosków finnie

która ma dużą skuteczność w pozy kiwaniu środkóv

zakresie ochrony zdrowia. Niestety jeden z wnios ków, któr
względów formalnych.
pozwan

Szpital odda] wówczas sprawę do sądu i w formie ugody ustalono

w ramach rekompensaty

Urząd Marszałkowski,

firma opracowała został odrzucony ze
że

sporządzi nowy wniosek w przypadku ogłoszenia naboru przez

Ponadto dyrektor wspomniał

że planuje skorzystać

z dofinansowania

urnjnego

na potrzeby

kardiologicznej,

utworzenia

centrum

Zarząd zasugerował.

ab

rehabilitacji

stacjonarnej

ambulatoryjnej

została \\ znaczona osoba do nadzorowania

spraw

związanych z pozyskaniem środków unijnych.
Zarząd \\ raził niepokój

wysokości straty netto. Zgodnie z przepisami ustawy o

odnośnie

działalności lecznicze] stratę netto może pokryć jedynie podmiot tworzący jeżeli tego nie wykona
wówczas należy podjąć uchwałę o pokryciu straty lub likwidacji sp zoz,

ani Lilla

rbaniak dopytała czy szpital zamknie rok 2018 stratą przewyższająca koszty

amortyzacji;··'ł
Pani Elżbieta Marciniak odpowiedziała, że przy stracie l 296 446 zł koszty amortyzacji mogą.
wyni

ŚĆ

1 100 000 zł, planuj

wyższe przychody z działalności poradni. Prawdopodobnie

uda się

zamknąć rok bez straty.
Zarząd zdaje sobie sprawę- z potrzeb szpitala. jednak podkreśla, że w Powiecie Kolskim ą. również
inne placówki. które również oczekują wspar-cia finansowego.
karbnik na koniec dyskusji dodał że powiat kolsld przez 20 lat przeznaczył 20 000 000.00 zł na

potrzeby P ZOZ

Kole. W roku 2018r. przeka ano 8 000 00000 zł poza tym poręczono w

20 lOr. kredyt w wy sokości 7 5OO000 00 zł.
Pani Lilla Urbanlak nawiązała do sprawy

zapłat

faktury nr 1"'/1012018 ' 29.1 0..20t8r. (pismo

SPZOZ.GK.324.16.2018

z 21.11.2018r.). Po rozmowie z głów aą księgową szpital proponuje. aby

wskażnil był zapłacony

'IN

Urbanlak

zaproponowała

modernizacja

oraz

całości po otrzymaniu całej dotacji od Powiatu Kolskiego. Pani LJ1Ia
aby

zamknąć

wyposażenie

dotacje

SP ZOZ

dla

w Kole

zdania
wraz

••Rozbudowa.

z rozwojem

przebudowa

usług

i

medycznych

świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu' w tym systemie który obowiązywał tj. przekazać
dotacje ze strony Powiatu Kolskiego a SP ZOZ w Kole powinien dokonać wpłaty wkładu własnego
przy rozliczeniu końcowym dotacji. Natomiast w 20l9r. udzielon

dotacje pomniejszyć o wskaźnik.

Dyrektor szpitala zobowiązał się zapłaty zgodnie ze wskaźnikiem kwoty tej dotacji tj, około 146
000 zł. Zarząd wyraził zgod na zapłatę faktury.

Obecni na po 'iedzeniu mecenas Dorota Orchowska i inspektor Sławomir Wojtysiak poinformowali
Zarząd o skardze złożonej do WSA w Poznaniu przez Pro uratora Rejonowego \ Kole na Uchwalę
r XXXIXl268/20J 7 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 poździernika 2017r.
usuwanie i parkowanie

pojazdów

Mecenas wyjaśniła, że zaskarżona
kontroli legalności i je

na parkingach
II

strzeżonych

W

sprawie opłat za

na terenie Powiatu Kolskiego.

hwała była przesłana do Wojewody Wielkopo1skiego celem

opublikowanav

Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,

Prokuratura Rejonowa: w Kole zarzuca, iż w/w uchwata w sposób istotn

narusza art, 7 i 94

Konstytucji RP oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwc-a 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
W zaskarżonej uchwale zostały określone stawki które były wzorowane na: stawkach zawartych w
obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017r. Zdaniem Prokuratury ustalenie
wysokości opłat powinno

w znacznym

stopniu być zależne od rzeczywistych

kosztów usług

odholowania pojazdów i ich przechowywania na strzeżonym parkingu. Natomia :t organ stanowiący
podejmując uehx ałę nie dokonał jakichkolwiek ustaleń w zakresie kosztów i cen usług dotyczących
usuwania i przechowywania

pojazdów na terenie powiatu. Tym. amym uznano to za naruszeni e

pra a.
nspektor Sławomir Wojtysiak przybliżył Zarządowi procedury działania w związku z art, 130a
Prawo o ruchu drogowym, które są podejmowane

VII

celu realizacji zadania w zakresie usuwania i

parkowania pojazdów na parkingi strzeżone na terenie Powiatu Kolskiego i ustalania opłat oraz
kosztów

\I

przedmi ocie zadania.

Skarbni' dopowiedział, że obecnie \Vydzial Finansów prowadzi windykację dla 30 osób w zakr sie
naliczonych opłat za odholowanie iprzechowanie pojazdu w oznaczonym miejscu.
W tej sytuacji mecenas zaproponowała.
Kolskiego

stwierdzającą

nieważność

aby wywołać uchwałę na najbliższej sesji Rad. Powiatu
w/w uchwały. Następnie

po przeprowadzeniu

unieważnienia przedmiotowej uchwały w 20[ 9r. zostanie przędłożon
projekt uchwał z nowymi stawkami uwzględniąiącymi

procedur

Rad ie Powiatu Kolskiego

koszty rzeczywiste. Zarząd w wyniku

głosowania, jednogłośnie wyraził zgodę na takie rozwiązanie.
Odpowiedź do WSA w Poznanlu zostanie przygoto

ana przez mecei as Dorotę Orchowską,

Mecenas Dorota. Orchowska

nawiązała również do spraVit'Y opłat za zajęcie pasa drogowego

właścicielom nieru horności

położnej w Kole przy ul. Stary Rynek 26. W wyniku pożaru, który

miał miejsc

w 2012r.

dla

bezpieczeństwa

przechodniów

budynek

zostanie

tymczasowo

wygrodzony, W związku z tym PZD w Kole naliczyło opłaty za zajęcie pasa: drogowego. Decyzja o
wy okości op aty została wydana; pełnomocnik właścicieli wystąpił o umorzenie naliczonych opłat
Zarząd podjął decyzję,

że właściciele

powinni dokonać

naliczonej

zapłaty za zajęcie pasa

drogowego, w związku z tym została wydana decyzja nr OZ.033.24.2015

w sprav

z dnia 28.11.20181'.

ie odmowy umorzenia w całości opłaty za zajęcie pasa drogowego w wyso ości 4 2 ~4.25 zł

wraz z ustaowymi od setkami.

Ad 5.
aczelnik Wydziału Oś, iaty, Kultury j
Powiatu

Kolskiego

w sprawie:

postępowania egzaminacyjnego

portu Anna Pąjor omó ••viła projekt uchwały Zarządu

powołania

komisji egzaminacyjnej

w c lu przep owadzenia

związanego ze zdobyciem stopni nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego Panir Mart

Kwiat o

ką,

Zarząd po omówieniu projektu poddał kw sti gło

O

vaniu:

- wniosek poparło - 5 głosóv
- przeciw - głosów O
- ws rżymało się od glo u - gło: 'w O
Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona

r 0025.2.1.2018.

Ponadto naczelnik Anna Pajor przed tawiła następujące tematy:
- opinia OK.4352.16,.20I8

Zespołu Szkół ReKU

do pisma Dyrektora

\'Ił{

Kościelcu z dnia

13. l 1.2018r. ZSR:CKU 1564/2018) w sprawie indywidualnego nauczania. dla uczennicy
Technikum Żywienia i sług Ga: tronomicznych. Opinia

klasy II

ydziału OK jest pozytywna. W raz

t10

zgodę na nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków szkoły,

Zarząd podtr ymał opinię Wydziału.
- opinia

do pisma

(Z T.D,413.6.20 l fi

Dyrektora
\

Zespołu

Szkół Technicznych

prawie indywidualnego

..zkoły 1 Stopnia nauczania ind widualuego

nauczania

w

. ole

dla uczennicy

z dnia

21.l1.2018r.

klasy Ib Branżowej

wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków

szkoły. Zarząd podtrzy mał opinię WydziaJu.
- pismo

dyrektora

Liceum

Szkół Plastycznych

w sprawie pokrycia

kosztów

pałac Kreutzów w Kościelcu. Opinia Wydziału jest negatywna,

przewodnika dla zwiedzających

Powiat Kolski nie dysponuje

w Kościelcu

środkami na powyższy

Jednocześnie po tanowiono zasugerować

ceL Zarząd podtrzymał opinię Wydziału.

żeby dyrekcja Liceum

\lo.

stąpiła do gminy Kościelec z

prośbą o udzielenie wsparcia Iinan "owego w tym zakresie. Odpowiedź w tym terna ie przygotuje

Wydział OK,

~

Skarbnik Zygmu II

ohy iak omówił

projekt uchwały Zarządu Powiatu Kol 'kiego w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.
Zarząd po omówieniu projektu, poddał kw _sti glosowani u:
- wniosek poparło - 5 głosóv
- przeci w - głosów O
~ wstrzymało się od głos

l-

głosóv

O

chwała została podjęta jednogłośnie

oznaczona.

r 0025.2.2. 018.

...AL..
Główny księgowy PLD w Kole Andrzej Łączkow ki dokonał analizy pisma PZD.CK.097.1l.2018
dnia 06..11.20l8r. dot. prośby zwiększenia planu finansowego PZD w Kole. Zmiany w nikają

Z

z dużego stopnia zaa ansov 'ania wykonania planu dochodów. Dcchodj
sprzedaż

i bloczków betonowych

płytek

z wycin j drzew
prz znaćzon
wydatki

pochodzących

rosr ących w pasie drogowym,

zostaną

te pochodzą m.in. ze

z rozbiór k oraz

przedaż drewna

opłaty za zajęcie pal a drogowego.

: rodki

m.in. na zakup mate iałów i wypo ażenia, zakup usług remontowych,

osobowe pracowników,

zakup usług pozostały

h. Zarząd wyraz]

zgodę na dokonani

zmian w planie fina asowym jednostki.
Dodatkowo Zarząd prosił
.ndrzej

na temat przygotowania do zimow

go utrzymania dróg. Pan

ączkowski poinformował, że sezon zimowj rozpo zął się t5.10.br. obejmuje 12 rejonów,

które b dą obsługi
po ia

informację

0\\1

ane przez firm ..' z któr mi podpisano umowy na zimowe utrzymanie dróg j ulic

ch. Zarząd przyjął po

Odniesiono si

ższe in orm aeje do wiadomości.

do pisma PZD!544/DT IZP/202!20 18 z dnia 23.11.20 18r, będące odpov iedzią dla

Pani Bea y Krzyżostaniak dotycząc-e wykupu gruntu stanowiącego pa drogi powiatowej nr 3199P
w [n. Górąj. PZD w Kt Je negatywnie
pozostała część pasa drogoweg

ok 2,2 m jest niewystarczają. a dla prawidło

go tunk .onownaia

u ta y o drogach publicznych zabraniają zwężania pasa drogowego.

drogi. doadtkowo prze pi
Zarząd podtrzymał

zaopiniował możliwość wykupu gruntu. argum ntując, iż

tanowisko PZD w Kole .

~

.

Zarząd podjął decyzje w sprawie u talenia trwałego zarządu

GN,P.4688.8,2018)

postanowiono

przekazać nieodpłatnie w tr .ały żarze d Pov łatowego Zarządu Dróg w Kole, ul. Toruńska 200
nieruchomość zaj . tą pod drag powiat wą położoną w miej cowoś ci Polonisz. gm, Babiak.

Zarząd rozpatrzył nas ępujące pisma:
- pismo Komend.

Huf a ZHP Koło

będą prz znaczone d
wyraził

z dnia 2_.1 1.20 18r. w sprav ie przekazania

kompletowania

gadż tó ,które

paczek na mikołajki dla dzieci i młodzieży,

Zarząd

godę, gadżety przekaże Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryz sowego;

- pi 'mo wójta
...Miejscowego
Straszków' 'wraz

Gminy
planu
2.

Kościele

(RO' -l

zago podarowania

prognoz'

6721.1.2018)

p ze trzeunego

oddziaływania na środowisko;

w sprawie
dla wybranych
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- wniosek Przewodniczącego

Komisji Gospodarczej w sprawie wyodrębnienia w budżecie na 20 19r.

środków finansowych na wsparcie dla jednostek OSP działających w ramach Krajowego ~ystemu
Ratowniczo- Gaśniczego na terenie powiatu. Zarząd uważa że wniosek Komisji Gospodarczej jest

uzasadniony, należy jednak wypracować za ady i spo ób rozliczania

.Z

udzielonych

pomocy

finan owej. Zarząd powróci do terna: U; po rozeznaniu się przez skarbnika w spo sobach udzi dania

pomoc~ finansowe] dla jednoste O-,P.
- pismo Prezesa Polskiego ~wiązku

lewidomych w Kole w prawie udzielenia pomocy finan owej

przy organizacji spotkania opłatkowego. Zarząd nie podjął wiążącej decyzji, powróci do tematu.

Protokółowała: Maiwina Morzyoka
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4. Zb igniew Szareeki

