
Protokół nr 0022.56.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 20 stycznia 2016 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Wice starosta

Marek Banaszewski.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):

l. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Wicestarosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności

stwierdził, że jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych

porządkiem obrad (załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.55.2015

z dnia 13 stycznia 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad 3.

Pełniący obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole p. Chmielecki poinformował o:

rozpoczęciu prac związanych z utworzeniem pododdziału diabetologii, który będzie

funkcjonował w ramach Oddziału Wewnętrznego;

rozwiązaniu problemów kadrowych na Oddziale Chirurgii;



pozyskaniu sprzętu na salę wybudzeniową;

propozycji utworzenia pododdziału urologicznego, który miałby funkcjonować

w ramach Oddziału Chirurgii;

planach pozyskania tomografu l ó-rzędowego dla SPZOZ w Kole; \
).2.J~,'.'S~"'4. 4"~~~<;L

planowanym zakupie 3 karetek, zostanie on sfinansowany w formie ~ którego lł)\)~·~I)(~c,

mięsięczny koszt wyniesie ok. 6,000,00 zł. Dyrektor poinformował, że nie będzie

występował do Zarządu Powiatu o środki finansowe na w/w cel;

powrócił do tematu budynku mieszkalno - garażowego użytkowanego przez SPZOZ.

Z uwagi na stan techniczny budynku, który sugeruje potrzebę jego rozbiórki ze

względu na koszty ewentualnego generalnego remontu Zarząd Powiatu (na

posiedzeniu w grudniu 2015 r.) wyraził zgodę na rozbiórkę budynku. Obecnie

p. Chmielecki zwrócił się z prośbą o pozostawienie parteru budynku, w którym

znajdują się pomieszczenia garażowe, z których SPZOZ nadal chciałby korzystać,

natomiast piętro budynku może zostać wyburzone;

planowanym zakończeniu współpracy z Komenda Powiatową Państwowej Straży

Pożarnej w Kole w zakresie garażowania jednej z karetek SPZOZ. Koszt garażowania

karetki wynosi obecnie 12.000,00 zł, garażowanie na terenie SPZOZ pozwoli na

zmniejszenie kosztów.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Powiatowy Urząd Pracy w Kole, KO.AW.06I3-1I20I6, prośba o przydział dodatkowego

pomieszczenia, które zostanie przeznaczone na składnicę akt PUP. Zarząd wyraził zgodę.

_ Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.413.1.2016, dot. wyrażenia zgody na objęcie

nauczaniem indywidualnym uczennicy. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przygotował w tej

sprawie opinię (OK.4352.1.2016), która jest pozytywna co do 12 godzin. Zarząd podtrzymał

opinię Wydziału, nauczanie indywidualne będzie realizowane w ramach środków własnych

szkoły. Wydział OK powiadomi ZST w Kole.

- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, PiMBP.061 1.1.2016, prośba o wsparcie

finansowe zakupu sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć z patchworku. Wydział Oświaty,

Kultury i Sportu prośbę zaopiniował negatywnie. Plan finansowy biblioteki w 2016 r. wzrósł

w stosunku do planu z 2015 r. Środki ze zwiększenia planu Dyrekcja biblioteki może

przeznaczyć na zakup w/w sprzętu. Zarząd powróci do tematu.
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- p. Sławomir Wojtysiak - Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach i orgamzacji

publicznego transportu zbiorowego, pismo w sprawie podjęcia decyzji dot. kierunku

przeprowadzenia procedur administracyjnych zmierzających do likwidacji lub do sprzedaży

pojazdu, który przepadł na rzecz Powiatu Kolskiego. Z załączonej oceny technicznej

Rzeczoznawcy wynika, że pojazd przedstawia wartość złomu samochodowego, jego wartość

szacuje się na kwotę ok. 550 zł. Zarząd podjął decyzję o wyzłomowaniu pojazdu.

- PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., D-DO-0200-8/2016, informacja, że Kopalnia

podtrzymuje swoje stanowisko co do wykonania nowego odcinka drogi powiatowej Nr

3206P, które prezentowano na spotkaniach w listopadzie 2015 r. W ocenie Kopalni wykonanie

nowego odcinka drogi powiatowej wg pierwotnego projektu znacząco podwyższa koszty

wykonania drogi i w sposób nieuzasadniony zwiększa koszty jakie miałaby ponieść Kopalnia.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przyjęcie stanowiska Kopalni. Zarząd Powiatu

Kolskiego podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie dotrzymania zapisów zawartych

w ugodzie Nr 439/2011 z dnia 24 maja 2011 r., dot. konieczności wykonania budowy odcinka

drogi powiatowej Nr 3206P Łuczywno - Drzewce wg pierwotnego projektu.

Ponadto Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu koszulek i spodenek

sportowych (do kwoty 1230 zł) dla siatkarzy Zespołu Szkół Technicznych w Kole

reprezentujących Powiat w lokalnych rozgrywkach.

Zarząd zapoznał SIę z projektem uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania Zespołu Szkół Technicznych w Kole w zakresie

doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadry

i uczniów.

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.56.77.2016

Ad 5.

Zarząd Powiatu Kolskiego prosi o przygotowanie przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

zestawienia wniosków szkół dot. wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne uczniów.

Zestawienie powinno zawierać ilość wniosków złożonych w 2015 r. oraz koszt jaki z tego

tytułu poniósł Powiat Kolski.
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Ponadto Zarząd Powiatu wnioskuje o:

zorganizowanie spotkania z Wójtami Gmin: Olszówka, Koło, Grzegorzeworaz

Burmistrzem Miasta Koła w sprawie złożonego przez nich wniosku o ujęcie

w planach inwestycyjnych Powiatu przebudowy drogi powiatowej Nr 3403P

Powiercie - Mniewo.

zabezpieczenie w budżecie Powiatu środków finansowych w kwocie 120.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa środowiskowej hali

widowiskowo - sportowej przy ZSRCKU w Kościelcu". Powyższa kwota pozwoli na

opracowanie niezbędnych dokumentów.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

....~ 'ili,\o. ~ .

1. Marek Banaszewski

Podpisy Członków Zarządu:

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki
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