
Protokół nr 0022.89.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 22 lipca 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył Starosta Robeli
Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik m 1 do protokołu):
1. Robeli Kropidłowski
2. Waldemar Banasiak
3. Zbigniew Szarecki
4. Henryk Tomczak

oraz
Artur Szafrański - Sekretarz
Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził
wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych porządkiem obrad
(załącznik m 2 do protokołu).

Ad.l.
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2.
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu 0022.88.2020 z dnia
16 lipca 2020r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty
ipodpisany.

Ad.3.
W posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kole Pani Iwona Wiśniewska, Główny Księgowy SP ZOZ w Kole Pani Aneta Kaźmierczak,
Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych Pan Ireneusz Koziński oraz Naczelnik Wydziału
Kadr, Płac i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kole Pani Lilla Urbaniak.

Pani Dyrektor razem z Panią Anetą Kaźmierczak omówiła Sprawozdanie za rok 2019 oraz Bilans i
rachunek zysków i strat na dzień 31.12.20 19r., z czego wynika, że Szpital wykazał stratę wynoszącą
1.338.389,00 zł, zaś amortyzacja wyniosła około 1.338.951,04 zł.
Na powstałą sytuację składają się takie okoliczności jak:

• spłata kredytu zaciągniętego na odszkodowania na poczet wyroku za błąd medyczny.
Odszkodowanie w wysokości 600.000,00zł + odsetki. Za 2019 rok na koncie z tego tytułu
zaksięgowane w kosztach zostało 780.424,90zł, odsetki 363.016,56zł.

• korekty ZUS za poprzednie lata (informacja z kancelarii, że postępowanie sądowe
zakończono) .

• wzrost wydatków na świadczenia pracownicze tj. świadczenia emerytalno-rentowe,
odprawy, jubileuszówki. W bieżącym miesiącu wydatkowana będzie kwota ok.
1OO.OOO,OOzł.Na ten rok 21 osób osiągnie wiek emerytalny.



• wzrost wydatków o 30% związanych z opłacaniem firmy sprzątającej spowodowany
sprzątaniem nowego bloku operacyjnego, wzrostem najniższego wynagrodzenia
pracowników, wzrostem cen artykułów chemicznych.

Ponadto Pani Dyrektor poruszyła następujące sprawy:
od 1 lipca br. wszystkim pracownikom podniesiony zostanie współczynnik wynagrodzenia
bazując na kwocie średniej krajowej ogłoszonej przez GUS. Miesięczne będzie to kwota ok.
45.000,00zł brutto + składki 9.000,00zł.
w zakresie rozliczen~a z firmą budowla~ą . J S~pital, nie korzy~ta z zabe~pieczenia
na rzetelne wykoname umowy. Wysokosc zabezpieczenia, ktore pozostaje na koncie SPZOZ
to kwota 404.762,25zł. Usterki naprawiane są przez Szpital na własny koszt jednocześnie
informując wykonawcę o wykonywaniu robót. Po zebraniu dowodów poniesienia
dodatkowych kosztów zostanie uruchomiona procedura wykorzystania kwoty
zabezpieczenia.

• w czerwcu został oddany do użytku blok operacyjny. Odbiór całkowity obiektu nastąpi po
wyremontowaniu laboratorium. Ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na firmę,
która będzie realizować zadania laboratoryjne oraz dostosuje laboratorium do potrzeb
zgodnych z ustawowymi wymogami.

• Szpital otrzymał darowizny od Gmin, zakładów pracy w kwocie ok. 100.000,00zł na zakup
laparoskopu. Laparoskop zostanie zakupiony za kwotę 450.000,00zł, w tym 1OO.OOO,OOzłto
środki pozyskane z darowizny a pozostała należność spłacana będzie w systemie ratalnym
(36 rat z możliwością wcześniejszej spłaty).

• SP ZOZ z własnych środków zakupił: VACUM do porodów próżniowych, diatermię do
zamykania naczyń krwionośnych, pompy infuzyjne.

• NFZ naciska by SP ZOZ powrócił do normalnego funkcjonowania, operacje planowane są
realizowane, nie są realizowane porody rodzinne,
od l sierpnia zatrudniony zostanie nowy anestezjolog. Dzięki temu będzie można operować
jednocześnie na 2 salach operacyjnych bloku operacyjnego oraz na sali cięć cesarkich.

• udzielana jest Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (do tej pory działalność była
zawieszona)

• Szpital ponosi straty poprzez przyjmowanie dużej ilości pacjentów w Nocnej i Świątecznej
Pomocy Medycznej. Opracowana i wydana zarządzeniem zostanie tabela badań dostępnych
w tej poradni.

• rozpatrywaniem odwołania wniesionego w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego tj. przetargu na zadanie pn. "Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole
wraz z wyposażeniem" zajmuje się powołana w tym celu Krajowa Izba Odwoławcza. Na
wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu właściwego wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. Skargę wnosi się w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Do dnia dzisiejszego KIO nie rozpatrzyła jeszcze odwołania.

• wykonane zostały przeglądy obiektów budowlanych oraz planowany jest przegląd
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
nie są prowadzone badania na obecność COVID-19 pacjentom przyjmowanym do-Szpitala,
jednakże Pani Dyrektor zastanawia się czy nie pobierać próbek od wszystkich pacjentów i
pracowników w ramach NFZ.



• SP ZOZ umożliwia praktyki studenckie.
• Burmistrz Dąbia udostępnił firmę remontową na remont I piętra i klatki schodowej budynku

administracyjnego.

Ponadto Pan Ireneusz Koziński poinformował, że pojawił się problem z odprowadzaniem ścieków
do kanalizacji. Kontrola przeprowadzona przez Miejski Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Kole
na początku lipca wykazała, że SP ZOZ nie spełnia wymogów. W związku z tym SP ZOZ płaci karę
wysokości 124zł/dobę. Zlecone zostanie wykonanie ponownych badań a po uzyskaniu wyników
będą określone działania w tym kierunku. Ponadto SP ZOZ rozważa budowę własnej oczyszczalni
ścieków.

Na posiedzeniu została również poruszona sprawa Pana \lokatora zamieszkującego na
terenie SP ZOZ. W dniu 24.07.br odbędzie się spotkanie Pani D -rektor SP ZOZ w Kole wraz z
radcą prawnym Szpitala oraz pracownikami Starostwa Powiatowego zajmującymi się tą sprawą
wraz z Panią Mecenas Grażyną Ratajczyk.

AdA.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg poruszył następujące sprawy:

• powrócono do tematu dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3411P od
skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów. Przedstawiono
koszt realizacji zadania, który jest szacowany na kwotę ponad 4.500.000,00 zł. Projektant
ustalił kategorię ruchu KR3, KR2.
poinformowano o zamknięciu drogi DK92 na odcinku Olimpia-Kościelec

• przedstawiono stawki przesłane przez proponowanych konsultantów "Budowy północnej
obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P" celem ich akceptacji i zezwolenia na
zawarcie umów. Zarząd wyraził zgodę.
poinformowano o podjęciu uchwały przez Radę Gminy Osiek Mały na przebudowę
nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo.

Ad.5.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Pani Justyna Sobczak przekazała informacje na temat:

• modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Przygotowano
inwentaryzację budynku, niezbędną do dalszego etapu tj. przygotowania koncepcji projektu.
Po zaakceptowaniu przez Zarząd jednego z wariantów koncepcji zostanie do zrealizowania
dokumentacja projektowa. Zarząd zapoznał się z czterema wariantami rozbudowy po czym
zdecydował o wyborze wariantu 2. Zarząd wyraził zgodę na finansowanie i przygotowanie
całej dokumentacji teclmiczno projektowej.
przystąpienia do projektu związanego z Planem Transformacji Wielkopolski Wschodniej.
Inicjatorem tego programu jest Miasto Konin oraz Agencja Rozwoju Regionalnego.
Organizowane są spotkania z włodarzami miast i gmin, w celu opracowania wspólnych
planów działania w ramach grup roboczych: środowisko, energetyka, wyzwania społeczne i
gospodarcze oraz infrastruktura. Zarząd zapoznał się z przedstawionymi propozycjami dla
Powiatu Kolskiego.

• planowane jest złożenie wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu w ramach naboru na edukację
ekologiczną w zakresie doposażenia pracowni dydaktycznych 2020 na zakup pomocy
dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie



•

ochrony środowiska lub przyrody dla ZST w Kole do pracowni technikum ochrony
środowiska. Zarząd wyraził zgodę.
planowane jest złożenie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej w ramach kryteriów
podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 dla ZST w Kole do
pracowni analiz laboratoryjnych. Zarząd wyraził zgodę.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
l. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole (PF.0761.6.2020) sprawozdanie

rzeczowo-finansowe za I półrocze 2020r.
2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DF-I.4020.15.9.2020.AŁ) przyznanie z rezerwy

ministra właściwego do spraw pracy, na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
kwoty dodatkowych środków Funduszu Pracy, zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

3. Zespół Szkół Technicznych w Kole (ZST.KS.0321.20.2020) informacja z działalności Zespołu
Szkół Technicznych w Kole za I półrocze 2020r.

4. Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole (KS.3021.8.2020) sprawozdanie z
działalności finansowej Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole od
01.0 1.2020r. do 30.06.2020r.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole (FK.3001.5.2020) informacja rzeczowo-
finansowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku z realizacji zadań w zakresie
pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych z podziałem na
rozdziały.

6. Minister Cyfryzacji (DT-WUKE.420.459.2020-2) zawiadomienie o zakończeniu zbierania
materiału dowodowego w ramach postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pana
Roberta Kropidłowskiego, Starosty Kolskiego, działającego w imieniu Zarządu Powiatu
Kolskiego - zarządcy drogi, z dnia 16 kwietnia 2020r. (znak: BRZ.0023.254.2020), dotyczącego
zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego podczas realizacji
inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi-Police
Średnie". Zarząd przyjął do wiadomości.

7. Dom Pomocy Społecznej w Kole (DFK.311 0.9.2020) zwiększenie planu finansowego dla Domu
Pomocy Społecznej w Kole w paragrafie 4230 z przeznaczeniem na zakup leków i wyrobów
medycznych o kwotę 40.888,89zł. Zarząd wyraził zgodę.

Na tym protokół zakończono
.W.LQ.m().,.bi10:\~~~~~\J..o.,.
Protokółowała: Milena Bilińska-Śliwka /

4. Henryk Tomczak
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l. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki
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