Protokół nr 0022.70.2016

posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

Z

w dniu 20 kwietnia 2016 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. JózefRybicki
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 0022.69.2016
z dnia 13 kwietnia 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad 3.

Pani Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powróciła do tematu uruchomienia
w Zespole

Szkół Rolnicze

kierunków

kształcenia

w

Centrum

Kształcenia

zawodzie:

monter

Ustawicznego

zabudowy

i

w Kościelcu

robót

nowych

wykończeniowych

w budownictwie oraz technik logistyk i technik spedytor. Pani Szkudlarek przedstawiła opinie
Powiatowej

oraz

pozytywnie

zaopiniowała

Wojewódzkiej

Rady

kształcenie

Zatrudnienia.
w

zawodzie

Powiatowa

Rada

monter

zabudowy

Zatrudnienia
robót
1

wykończeniowych

w

budownictwie,

natomiast

technik

spedytor

i technik

logistyk

negatywnie. Wojewódzka Rada Zatrudnienia wydała pozytywne opninie dla obu kierunków.
Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie

klasy wielozawodowej,

która będzie liczyła 24

uczniów.

Ponadto Zarząd zapoznał się z pismem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Kole, SOSW.7071.10.2016,
Powiatowego

Centrum

samochodu osobowego

dot. wyrażenia zgody na złożenie przez SOSW wniosku do

Pomocy

Rodzinie

w Kole na dofinansowanie

do przewozu osób niepełnosprawnych.

zakupu nowego

Zarząd wyraził zgodę na

złożenie wniosku.
Ad 4.
Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego przedstawił:
projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju
Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025". Zarząd nie wniósł uwag do projektu.
Pismo

Radnych

Rady

Powiatu

Kolskiego:

p. Roszkiewicz,

p. Domańskiego,

p. Bugały, p. Ochędalskiej dot. wsparcia finansowego organizacji obchodów 250-lecia
konsekracji Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie. Z uwagi na ograniczone
środki w budżecie powiatu Zarząd nie widzi możliwości dofinansowania.
Ad 5.
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kole - p. Nuszkiewicz poruszyła temat
zwiększenia planu finansowego jednostki:
- do kwoty 7.000,00 zł z przeznaczeniem

na zakup usług remontowych (malowanie części

pomieszczeń oraz wyciszenie drzwi). Zarząd powróci do tematu.
- z przeznaczeniem

na wynagordzenia

pracowników.

wystarczająca jednak p. Nuszkiewicz zasygnalizowała,
kłopoty finansowe

związane

z wyasygnowaniem

Przekazywana

obecnie

rata jest

że od września Poradnia może mieć

potrzebnych

środków finansowych

na

wynagordzenia. Zarząd przyjął do wiadomości.
Ad 6.
Obecna na posiedzeniu
Powiatu Kolskiego

Zarządu p. Lilla Urbaniak przedstawiła

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

projekt uchwały Rady
Publicznemu

Zakładowi

Opieki Zdrowotnej w Kole. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.
W dalszej części posiedzenia

głos zabrał p.o. Dyrektor SPZOZ w Kole p. Chmielecki,

poinformował on o:
poziomie realizacji kontraktu z NFZ - według przedstawionych danych, obejmujących
marzec 2016 r., realizacja kontraktu wynosi 124,21 %. Zarząd przyjął do wiadomości.
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Zwiększeniu

liczby dni operacyjnych,

co również przekłada

się na zwiększenie

realizacji kontraktu z NFZ.
Podpisaniu

porozumienia

z Kujawską

Szkołą

Wyższą we Włocławku

W ramach porozumienia KSW skieruje pielęgniarki/pielęgniarzy
kształcenia organizowanych

(KSW).

(uczestników form

przez KSW) do odbycia zajęć praktycznych

oraz staży

w SPZOZ w Kole. Zarząd przyjął do wiadomości.
Planach pozyskania rezonansu magnetycznego dla SPZOZ do przeprowadzania badań
(pracownia będzie funkcjonować na takiej samej zasadzie jak pracownia tomografii).
Zarząd popiera starania p.o. Dyrektora w tej kwestii.
Przeprowadzeniu
"Modernizacja

analizy

możliwości

ograniczenia

oddziału chirurgii w Samodzielnym

kosztów

Publicznym

dla

zadania

Zakładzie

Opieki

Zdrowotnej w Kole". Według przedstawionych wyliczeń kwota brutto dla I etapu prac
wyniosłaby 2.613.000,00 zł natomiast dla IIetapu 6.762.000,00 zł. Zarząd zapoznał
się·
Planowanym

przez SPZOZ w Kole zabezpieczeniu

w ramach środków własnych

zaliczki na pokrycie kosztów prac przygotowawczych

w kwocie 15.000,00 zł, dot.

projektu pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych
i miejskich

podmiotów

wdrożenie Elektronicznej

leczniczych
Dokumentacji

w narzędzia

informatyczne

umożliwiające

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany

danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".
Ponadto Zarząd dyskutował o poborze opłat pobieranych za wjazd na teren szpitala oraz
o planach wykonania miejsc parkingowych przy SPZOZ w Kole.
Ad 7.
Zarząd zapoznał

SIę z pismem

Przewodniczącego

stanowisko Radnych Miejskich i Powiatowych

Rady Miejskiej

w Kole - wspólne

w kwestii realizacji inwestycji drogowych

wKole.
Zarząd podjął decyzje:
w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, dot.
nieruchomości położonych w Gminie Osiek Mały (GN.P.6844.5.2016);
w sprawie ustanowienia

trwałego

zarządu Powiatowego

Zarządu

Dróg w Kole

nieruchomością zajętą pod drogę powiatową w Kłodawie przy ul. Warszawskiej.
Ad 8.
Na tym protokół zakończono.
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Protokółowała: Anna Krupińska

.....~~~y\.~\.... ~~~.....
Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki
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