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Protokół nr 0022.52.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 23 grudnia 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Starosta 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 0022.51.2015

z dnia 17 grudnia 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

W związku z pisemnym wystąpieniem Burmistrza Miasta Koła do Rady Powiatu Kolskiego

o wydanie opinii w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Sebastianem Szczesiakiem,

Radnym Powiatu Kolskiego, zatrudnionym w Wydziale obsługi krytej pływalni w Kole,

Zarząd na wniosek Sebastiana Szczesiaka wysłuchał jego informacji na temat okoliczności
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związanych z tą decyzją. Sprawa będzie omawiana na posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku

Publicznego w dniu 28 grudnia 2015 r., a przedmiotową opinię wypracuje Rada Powiatu

Kolskiego na najbliższej sesji w dniu 29 grudnia br.

Ad4

Sekretarz Powiatu Kolskiego Andrzej Tomczyk przedstawił pisma Regionalnego Związku

Pszczelarzy w Koninie Koło Pszczelarzy z siedzibą w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23 z dnia

10.12.2015 r. i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy

w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23 z dnia 17.12.2015 r. z propozycjami wspólnego korzystania

z lokalu nr 13 znajdującego się w piwnicy budynku A Starostwa o powierzchni użytkowej

17,98 m-. Opłata miesięczna związana z eksploatacją użyczenia lokalu dla każdego z w/w

podmiotów wyniesie 15,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.

Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole p.o. Dyrektora Cezary Chmielecki przedstawił planowane zamierzenia

dotyczące rozszerzenia zakresu opieki medycznej poprzez wydzierżawienie pomieszczeń na

gabinety lekarskie dla lekarza reumatologa i lekarza pulmonologa. W perspektywie lat 2016-

2017 przewiduje się dalsze działania organizacyjne zmierzające do pozyskiwania kolejnych

lekarzy-specjalistów.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej Cezary

Chmielecki zwrócił się do Zarządu o wyrażenie zgody na jego dodatkowe zatrudnienie w SP

ZOZ w Kole na stanowisku ordynatora Oddziału Wewnętrznego II, poczynając od dnia

29 grudnia 2015 r. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Cezary Chmielecki poinformował, że na następnym posiedzeniu Zarządu

szczegółowo odniesie się do wyników zakończonego audytu SP ZOZ w Kole.

Ad6.

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wynajęcia

pomieszczenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Przedmiotem wynajmu jest pomieszczenie zlokalizowane w budynku administracyjnym

oznaczone nr O 1O o powierzchni użytkowej 16,94 m" z przeznaczeniem na gabinet lekarski.

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.52.71.2015
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Ad 7.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

~rototIJl!(Jsła~~leleŚkieWiCZ

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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