
Protokół nr 0022.83.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 10 czerwca 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godzinie 900
• Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 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).

Ad.l.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

O Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu 0022.82.2020 z dnia 3

czerwca 2020 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty

i podpisany.

Ad 3.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole omówiła raport o sytu-

acji ekonomiczno - finansowej SPZOZ w Kole.

Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy

wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia. Raport

sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie

wskaźników ekonomiczno - finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy

sytuacji ekonomiczno - finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2019 r.
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przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 18 punktów, co stanowi 25,71% maksymalnej

liczby punktów możliwej do uzyskania. Świadczy to o trudnej sytuacji ekonomiczno - finansowej

jednostki, podobnie jak w większości szpitali w Polsce.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach

określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2020-2022 została opracowana

zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej. SPZOZ pokrywa z posiadanych środków

i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji

ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono poprawę (utrzymanie) stabilności

ekonomiczno-finansowej oraz osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. Natomiast zgodnie

z rachunkiem zysków i strat w 2019 r. szpital zanotował stratę w wysokości 1.345.026,00 zł.

Analiza wskaźnikowa i punktowa sytuacji finansowej za rok 2019 przedstawia się następująco:

• wskaźniki zyskowności - O pkt.;

• wskaźniki płynności - O pkt.;

• wskaźniki efektywności - 10 pkt.;

• wskaźniki zadłużenia - 8 pkt.

Na sytuację ekonomiczno - finansową szpitala miały wpływ następujące zdarzenia:

1. zobowiązania z tytułu wyroku sądowego, który dotyczył błędu medycznego w latach

poprzednich;

2. zobowiązania z tytułu wyroków sądowych w sprawie składek ZUS ratowników za lata 2012

- 2014;

3. zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.935.000,00 zł;

4. podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r.

o sposobie ustalania naj niższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników

zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Na zakończenie p. Wiśniewska dodała, iż w związku z panująca pandemią zauważalny jest znaczny

spadek przyjęć pacjentów, co może doprowadzić do obniżenia ryczałtu na 2021 r. Wykonanie

kontraktu z NFZ za kwiecień 2020 r. wynosi ok. 37%.

Ponadto Zarząd zapoznał się z pismami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

wKole:

• SPZOZ.DŚM.zP.071.023.2020 IK - prośba o ujęcie w porządku obrad najbliższej seSJI

Rady Powiatu Kolskiego uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Statut wymaga

dostosowania do rzeczywistego zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych, proponowane
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zmiany mają charakter porządkowy. Zarząd wyraził zgodę, Wydział Kadr, Płac i Zdrowia

przygotuje projekt uchwały.

• SPZOZ.DN.071.2.2020 IW - prośba o przekazanie na rzecz SPZOZ nieużywanego ekspresu

do kawy oraz dyktafonu cyfrowego. Zarząd wyraził zgodę.

• SPZOZ.SD.004.7.2020DS - prośba o udzielenie dofinansowania w wysokości 2.000.000,00

zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa Oddziału Chirurgii w SPZOZ

w Kole wraz z wyposażeniem". Środki te będą stanowiły uzupełnienie finansowe do

wykonania w pełni w/w zadania. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego p. Świątek omówił dwa projekty uchwał Rady Powiatu

Kolskiego:

1. dotyczącą rocznicy 95-lecia beatyfikacji Świętego Bogumiła - pustelnika z Dobrowa oraz

850-lecia istnienia pustelni bogumiłowej w Dobrowie. Zarząd nie wniósł uwag do projektu

uchwały.

2. W sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego Uchwały Nr III1l4/2002 Rady Powia-

tu Kolskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. Celem uchwały jest zmiana zapisów dotyczących

uregulowania kwestii związanych z usprawiedliwieniem nieobecności radnych na sesji i po-

siedzeniach komisji. Zarząd negatywnie odniósł się do proponowanych w projekcie zmian.

Ad 5.

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania p. Jokiel poinformował, że z dniem 10 lipca br.

traci moc Zarządzenie nr OZ. 120.17.20 17 Starosty Kolskiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie

powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2017 - 2020. W związku z powyższym

zachodzi konieczność oddelegowania dwóch radnych Rady Powiatu Kolskiego do składu Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku. Zarząd oddelegował p. Marka Marciniaka oraz p. Lecha Splitera.

Ad 6.

W posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji. Wspólnie z Wice-

starostą powrócili do tematu utworzenia referatu finansowo - księgowego obsługującego księgo-

wość, płace i kadry szkół i placówek oświatowych. Omówiono jego zadania oraz podano jego

skład: kierownik referatu, 4 księgowe, 2 płacowe, 1 kadrowa, 1 kadrowo - płacowa. Ponadto Za-

rząd powołał zespół ds. organizacji referatu.

Następnie p. Szkudlarek przedstawiła pisma:

• OP .3021.16.10.2020 - zmiany w planie finansowym. W związku ze zwiększeniem planu

dotacji celowych o kwotę 1.435,00 zł zwiększa się plan wydatków w dz. 801, rozdział

80149, §4210 celem realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Zespole
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Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

p. lzamieszkałego w Kole - prośba o wsparcie finansowe organi-
I

zacji wystawy fotograficznej. Zgodnie z przepisami Powiat nie może udzielać wsparcia fi-

nansowego osobom fizycznym. Mając na uwadze powyższe Zarząd nie wyraził zgody na

wsparcie. Wydział OP udzieli odpowiedzi.

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie umorzenia należności

pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.83.128.2020

Następnie Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2020 r.:

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.l4.2020 -

zwiększenie planu finansowego o kwotę 208.478,00 zł z przeznaczeniem na uposażenia,

nagrody uznaniowe oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy. Zarząd

wyraził zgodę.

2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.13.2020 -

zwiększenie planu finansowego o kwotę 241.654,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty

pieniężne za przedłużony czas służby. Zarząd wyraził zgodę.

3. Powiatowy Urząd Pracy w Kole, KF.RK.3011-3/2020 - zwiększenie planu finansowego

o kwotę 50.000,00 zł (środki Funduszu Pracy) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów

obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych. Zarząd wyraził zgodę.

4. Burmistrz Miasta Koła, OA.3042.1.2020 - prośba o dofinansowanie w kwocie 150.000,00

zł inwestycji polegającej na modernizacji boiska bocznego na Stadionie Miejskim przy

ul. Sportowej w Kole. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w w/w kwocie.

5. Uchwała Rady Gminy w Chodowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie

dotacji celowej z budżetu Gminy Chodów dla Powiatu Kolskiego. Udziela się pomocy

finansowej w wysokości 30.400,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa
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odcinka drogi powiatowej m 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku

miejscowości Rdutów". Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie środków.

Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa, p. Orchowska oraz p. Łączkowski

poruszyli następujące tematy:

1. pismo PZD/2211DTI190/2020 - informacja o powstałych i prognozowanych kosztach

realizacji inwestycji "Przebudowa dróg powiatowych: m 3518P ul. Kuleszy i m 3521P

ul. Ks. Ornastowskiego". Na zadanie uchwalono środki w kwocie 500.000,00 zł, które

okazują się być niewystarczające - brakująca kwota to ok. 200.000,00 zł. W związku

z powyższym Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków na w/w

zadanie w kwocie 108.000,00 zł (zgodnie z podziałem 60% Powiat, 40% Gmina).

2. Pismo PZD.GK.059.06.2020 - wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym,

zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów

wynika z dużego stopnia zaawansowania wykonania planu dochodów w paragrafach: 0920

pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego oraz odsetki wyegzekwowane przez

komornika od dłużnika uchylającego się od zapłaty kary zasądzonej przez sąd), §0950

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania za szkody

w pasie drogowym) oraz §0920 pozostałe odsetki (odsetki za zwłokę w zapłacie opłat za

zajęcie pasa drogowego). W związku z powyższym proponuje się zwiększenie planu

wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz odpis na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych. Skarbnik zauważył, że odsetki od rachunku bankowego stanowią

dochód Powiatu w związku z tym PZD nie może zwiększać planu wydatków o tę kwotę

(1.000,00 zł). Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie fmansowym

uwzględniając zastrzeżenia Skarbnika.

3. Pismo 1- oferta odsprzedaży kostki brukowej, która pozostała po

realizacji zadania "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole". Cena 29 zł netto/ m-. Powiatowy

Zarząd Dróg przeanalizuje czy istnieje potrzeba wykorzystania w/w kostki. Zarząd powróci

do tematu.

4. Dot. rozważenia przez Gminę Babiak zmiany nazw części zadań drogowych. Zgodnie

z zapisami ustawy o drogach publicznych, zarządca drogi w trakcie wykonywania budowy

lub przebudowy drogi obowiązany jest zlokalizować kanał technologiczny w pasie

drogowym chyba, że w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostały już zlokalizowane

kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny. Obowiązek ten nie dotyczy remontu drogi.

Spośród zawartych w uchwale Rady Gminy Babiak m XIII/145/20 inwestycji, zadania:

Przebudowa drogi powiatowej 3406P Brdów - Przedecz" oraz "Przebudowa drogi
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powiatowej 3427P Dębno Poproboszczowskie - Kiejsze" są zwolnione z wykonania kanału.

technologicznego z uwagi na lokalizację istniejącej kanalizacji kablowej w pasie drogowym

na odcinku uzgodnionym do przebudowy. W związku z powyższym mając na uwadze

ograniczenie kosztów proponuje się zmianę nazw zadań na "Remont drogi powiatowej

3419P Budzisław Stary - Luboniek" oraz "Remont drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn -

Przybyłów". Dyrektor Kujawa poinformował, że Gmina Babiak nie wyraziła zgody na

zmianę nazw w/w zadań.

Następnie Starosta poinformował o piśmie Ministra Infrastruktury (DDP-5.4520.94.2020) -

informacja o nie uzyskaniu dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej dla zadania "Inwestycja na

skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II - Powstańców Wielkopolskich - Powstania Warszawskiego

położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła".

Ponadto Starosta poprosił PZD o wymianę lub odnowienie barierek pozostałych sprzed przebudowy

mostu w Barłogach.

Ad 9.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska przedstawił projekt uchwały Zarządu

Powiatu Kolskiego:

• w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu wyłonienia laureatów w konkursie" Rolnik

Roku Powiatu Kolskiego".

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 3 (Starosta oraz p. Szarecki opuścili posiedzenie w trakcie)

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.83.129.2020

Wicestarosta zaproponował organizację konkursu na najładniejszy przydomowy ogród w powiecie

kolskim. Zarząd powróci do tematu.

Ad 10.

W ramach wolnych głosów i wniosków Starosta poinformował o spotkaniu z Wójtem Gminy

Chodów. W trakcie spotkania Wójt zwrócił się do Powiatu o:

• utylizację niebezpiecznych odpadów w miejscowości Szołajdy;

• pokrycie przez Powiat w roku bieżącym w całości kosztów przebudowy drogi powiatowej

na terenie gminy Chodów. Gmina proponuje zwrot wkładu' własnego po finalizacji

sprzedaży gminnych nieruchomości. Zarząd powróci do sprawy po rozstrzygnięciu tematu

utylizacji niebezpiecznych odpadów w miejscowości Szołajdy oraz finalizacji procedur

związanych ze sprzedażą nieruchomości.



Zarząd Powiatu Kolskiego uzgodnił pozytywnie w całości projekt rmejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gmmy

Olszówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (postanowienie nr 3/83/2020).

Na tym protokół zlkończono .

..........~~L\\~\~CQ., .
Protokółował.1 Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:
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1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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