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Protokół nr 0022.107.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 25 stycznia 2017 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę 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. JózefRybicki
oraz
Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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

0022.106.2016

zapoznali

SIę z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

z dnia 18 stycznia 2017 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Pajor przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu Kolskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej
realizację

zadania

publicznego

w zakresie

upowszechnianie

ds. opiniowania
kultury

turystyki i rekreacji oraz zwiększenie aktywności kulturalnej.
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów S

fizycznej,

ofert na
sportu,

- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.107.150.2017

Pani Pajor przedstawiła również projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego:
•

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym

szkołom

i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu
kontroli prawidłowości

ich wykorzystania.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu,

zostanie on przedstawiony na styczniowej sesji.
•

w sprawie zamiaru zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Św. Mikołaja w Kole. Do projektu zostały wprowadzone

autopoprawki

dot.

adresu siedziby SOSW. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Ponadto p. Pajor poinformowała o:
- piśmie Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.KA.1110.1.2017,

informacja o zamiarze

odwołania ze stanowiska kierownika szkolenia praktycznego p. Doroty Nowak, która złożyła
rezygnację

z pełnionej

Nauczycielstwa

funkcji

Polskiego.

w związku

z oddelegowaniem

Opinia Zarząd w powyższej

do pracy

w Związku

sprawie jest pozytywna,

Zarząd

wyraził zgodę na odwołanie ze stanowiska p. Nowak. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
poinformuje szkołę.
- piśmie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU
47/2017,

prośba

Komendanta

o

zabezpieczenie

Powiatowego

z uchybieniami

środków

Państwowej

naruszającymi

finansowych

Straży Pożarnej

przepisy

przeciwpożarowe.

na

zrealizowanie

w Kole wydanej
Koszt wykonania

decyzji

w związku
ekspertyz

wyniesie ok. 17.200,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych.
- piśmie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
dot. wyrażenia

zgody na nauczanie

i Sportu (OK.4352.01.2017)
tygodniowo

indywidualne

pozytywnie

w ramach środków własnych

w Kole, ZSEA.413 .l.12.20 16,

uczennicy. Wydział Oświaty, Kultury

zaopiniował

wniosek

w wymiarze

szkoły. Zarząd podtrzymał

12 godzin

opinię Wydziału.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu poinformuje szkołę.
- braku zabezpieczenia

w budżecie powiatu na 2017 r. środków finansowych

14.000,00 zł z przeznaczeniem

na opracowanie

powiatowego

w kwocie

planu ochrony zabytków.

Wydział OK zaplanował powyższe środki w projekcie budżetu powiatu na 2017 r. Środki na
powyższy cel zostaną zabezpieczone przy podziale wolnych środków w marcu br.
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- p. Pajor przekazała członkom Zarządu wykaz stanowisk księgowo - administracyjnych
w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Pan Czesław Marek poinformował

o wniosku Radnego

zorganizowania

Zarządu

spotkania

członków

Jana Stępińskiego

z członkami

Komisji

w sprawie

Spraw Społecznych

w kwestii dokonania analizy sytuacji w oświacie.
Ad4.
Dyrektor Powiatowego
propozycji inwestycji

Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa powrócił do tematu zestawienia
i remontów

dróg powiatowych,

informacje wg stanu na dzień 25

stycznia br. Zarząd przyjął następujący udział środków: Powiat 60% (300.000 zł), Gminy
40% (200.000 zł) - pomijając Gminę Miejską Koło.
Powrócono również do tematu przebudowy mostu na rzece Rgilewce w m. Grzegorzew. Na
to zadanie należy zabezpieczyć

(łącznie ze środkami Gminy) kwotę 1.500.000 zł, z czego

400.000 zł Gmina Grzegorzew

zobowiąże

się do zwrotu w przyszłych

latach. Powiat

oczekuje na uchwałę Gminy w tej sprawie.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia opinii
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.107.151.2017
Ad 5.
Obecny na posiedzeniu p. Chmielecki p.o. Dyrektor Samodzielnego

Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole poinformował o:
unieważnieniu

postępowania

kompleksowego

zamówienia

świadczenia usług w zakresie całodobowego

w Samodzielnym
złożonych

w sprawie udzielenia

Publicznym

ofert przekracza

publicznego

dot.

utrzymania czystości

Zakładzie

Opieki

Zdrowotnej

w Kole. Wartość

kwotę jaką

SPZOZ

przeznaczył

na sfinansowanie

zamówienia. Zarząd przyjął do wiadomości.
braku

przedłożenia

przez

rozbudowy

szpitala.

rozbudowy

i modernizacji

firmę

SMIF

Pan Chmielecki
szpitala

programu

funkcjonalno

poinformował,
samodzielnie,

że planuje

-

użytkowego
przystąpić

do

bez w/w firmy. Według p.o.

Dyrektora SPZOZ będzie w stanie samodzielnie zrealizować to zadanie w ramach
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zabezpieczonych
O

-

przez

Powiat

środków

finansowych.

Starosta

przypomniał

konieczności złożenia wniosku IOWISZ.

Zmianie nazwy zadania "Wyposażenie
powiatowych

i miejskich

podmiotów

umożliwiające

wdrożenie Elektronicznej

środowisk informatycznych
leczniczych

w narzędzia

Dokumentacji

wojewódzkich,
informatyczne

Medycznej oraz stworzenie

sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" na
"Wielkopolski e-pacjent". Zarząd przyjął do wiadomości.

Ponadto p.o. Dyrektor zwrócił się z prośbą o:
- podjęcie przez Radę Powiatu uchwały wyrażającej zgodę na wydzierżawienie
stanowiącej

własność

mieszkaniowej

Powiatu

"Cichy

Kąt"

Kolskiego
na okres

na cele garażowe
3 lat. Wydział

części działki

i parkingowe

Gospodarki

wspólnocie

Nieruchomościami

przygotuje stosowny projekt uchwały.
- poręczenie przez Powiat leasingu na zakup wideo gastroskopu i wideokolonoskopu

(125.000

+ odsetki). Zarząd wyraził zgodę.
Ad 6.
Naczelnik Wydziału Finansów p. Amelia Woźniak przedstawiła

projekt uchwały Zarządu

Powiatu Kolskiego w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych

Powiatu

Kolskiego uprawnień.
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.107.152.2017

Ponadto

p.

Woźniak

Wychowawczego
z

poinformowała

o

prośbie

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno

-

w Kole o zwiększenie planu jednostki o środki w kwocie 13.258,00 zł

przeznaczeniem

na

ubezpieczenie

nowego

samochodu

do

przewozu

osób

niepełnosprawnych. Zarząd wyraził zgodę.
Ad 7.
Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.DAG.004.3.2016
IW, prośba o przekazanie
zagospodarowane

na rzecz SPZOZ zbędnych

na wyposażenie

pokoi biurowych

mebli biurowych.

Zostaną

w części administracyjnej

one

szpitala.
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Naczelnik

Wydziału

Organizacyjnego

i Zdrowia

potwierdziła

możliwość

przekazania

nieużywanych, zbędnych mebli ze Starostwa. Zarząd wyraził zgodę.
Starosta przedstawił

projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie przekazania

Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole realizacji Umowy nr 00019-65151-UM15002281l6
z dnia 22.08.2016 r. o dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P
Kaleń Mała - Jasieniec" zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem
Kolskim.
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.107.153.2017

Zarząd podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością

zajętą pod

drogę powiatową w Kole - ul. Garncarska. Nieruchomość przekazano nieodpłatnie w trwały
zarząd Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.
Ad 8.
Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.
Na tym protokół zakończono.

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