
Protokół nr 0022.65.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 16 marca 2016 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło S1ę o godz. 1000. 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

Przebieg posiedzenia

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):

Ad. l

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.64.2016

z dnia 11 marca 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Jóźwiak powróciła do propozycji

Bursy Szkolnej w Kole dot. wyrażenia zgody na przekształcenie umowy użyczenia na umowę

najmu lokalu użytkowanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kole.

Dyrektor Kupiński przesłał projekt umowy najmu wraz z podaną stawką. Zarząd zaprosi

Dyrektora Kupińskiego na kolejne posiedzenie celem szczegółowego omówienia tematu.



Ad4.

Skarbnik przedstawił projekt porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło

prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na

drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2016. Zarząd zaprosi Dyrektora

Kujawę na kolejne posiedzenie celem uszczegółowienia w/w projektu porozumienia.

Ponadto Skarbnik powrócił do tematu planowanych wspólnie z Gminami inwestycji

drogowych w 2016 r.

Ad 5.

Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego

- p. Wojtysiak przedstawił kwestie finansowe jakimi został obarczony Powiat Kolski

w związku z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym i wykonywania zadania

organizatora publicznego transportu zbiorowego. Pan Wojtysiak przedstawił również koszty

związane z wprowadzeniem w życie w/w zadania:

oznakowanie przystanków autobusowych na drogach powiatowych na określonych

liniach komunikacyjnych - ok. 51.000,00 zł netto;

oznakowanie przystanków autobusowych na drogach powiatowych poza liniami

komunikacyjnymi - ok. 47.000,00 zł netto;

ustalenie czy za korzystanie z przystanków i dworców będzie pobierana opłata za

zatrzymanie się abutobusu operatora i przewoźnika - ok. 58.000,00 zł;

szacunkowy roczny koszt zamówienia publicznego na 17 liniach komunikacyjnych

przy rocznym przebiegu ok. 2.000.000 km opiewa na kwotę 7.400.000,00 zł.

Zarząd zapoznał się z tematem i powróci do niego w późniejszym terminie.
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Ponadto p. Wojtysiak poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję w sprawie

zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych prośby Zarządu Powiatu

o ponowne ustalenie granic terenu zabudowanego w miejscowościach na terenie Powiatu

Kolskiego.

Ad 6.

Obecna na posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

przedstawiła następujące tematy:

program "Rodzina 500 +" - przysługuje na każde dziecko pozostające w pieczy

zastępczej (do ukończenia 18 roku życia). W powiecie program obejmie 86 dzieci.

informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2015 r.

Dyrektor Polewska omówiła działalność jednostki w roku ubiegłym, poinformowała



również o potrzebach w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy

społecznej w 2016 r. (remont lub wymiana wind w Domach Pomocy Społecznej,

regulacje płacowe w Domach Pomocy Społecznej i Warsztatach Terapii Zajęciowej,

zwiększenie środków finansowych na Warsztaty Terapii Zajęciowej, utworzenie

interwencji kryzysowej).

poinformowała, że została powołana na Członka Wojewódzkiej Społecznej Rady Do

Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto p. Polewska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Z Troską ..." współfinansowanego z Unii

Europejskiej w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty

pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki

organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014

- 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Kole do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu

pozakonkursowego.

Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.65.85.2016

Ad 7.

P.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Chrnielecki

poinformował o:

trwającej wymianie tomografu komputerowego na nowy sprzęt;

wystosowaniu pisma do Wojewody Wielkopolskiego - informacja o realizowaniu

przez SPZOZ w Kole obowiązku dostosowania szpitala do Rozporządzenia Ministra

Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

wystosowaniu pisma do Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

w sprawie ogłoszenia uzupełniającego postępowania konkursowego zmierzającego do

zawarcia umowy o udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna

opieka specjalistyczna (dot. utworzenia nowych poradni specjalistycznych przy

SPZOZ)oraz leczenie szpitalne (dot. utworzenia na oddziale chirurgii pododdziału

urologii oraz pododdziału diabetologii na oddziale wewnętrznym);
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podjęciu kroków zmierzających do oddzielenia pacjentów POZ od pacjentów Izby

Przyjęć ma to na celu uporządkowanie sytuacji na Izbie Przyjęć;

wstrzymaniu tematu kredytu, który miał być zaciągnięty na uregulowanie zobowiązań

SPZOZ w Kole;

planowanym zakupie sprzętu do koszenia terenów zielonych;

przedstawił projekt koncepcyjny nawierzchni jaka zostanie wykonana przed wejściem

głównym do szpitala.

Zarząd zapoznał się z powyższymi tematami nie wnosząc uwag.

Ad8.

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany

Uchwały Nr XVI/108/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych. Zarząd

nie wniósł uwag do projektu.

Ad 9.

1. Wieńczysław Oblizajek

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

....~ \~~O-..~ .....

Podpisy Członków Zarządu:

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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