Protokół nr 0022.123.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 31 maja 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
0022.122.2017

Zarządu

zapoznali

SIę z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

z dnia 24 maja 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 powróciła do tematu konkursu na
stanowisko Dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole, należy
ustalić termin konkursu
28 czerwca

oraz skład komisji konkursowej.

2017 r. Skład komisji jest następujący:

Zarząd zaproponował

p. Andrzej

Tomczyk,

termin

p. Janina

Roszkiewicz, p. Anna Pajor.
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Następnie p. Pajor poinformowała:
-

o trwających pracach nad projektem uchwały w sprawie powierzenia
dyrektora

Zespołu

Szkół Technicznych

w Kole. Projekt zostanie

obowiązków
omówiony

na

kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu;
-

o złożonej przez p. Macieja Nuszkiewicza

rezygnacji z funkcji dyrektora Zespołu

Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu z dniem 31 sierpnia
2017 r. Zarząd przyjął do wiadomości, do tematu powróci w późniejszym terminie.
Ad 4.
Obecny na posiedzeniu

dyrektor Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole p. Cezary Chmielecki poinformował o:
- programie Rady Społecznej SPZOZ w Kole. Jednym z punktów obrad będzie wyrażenie
zgody

na

zaciągnięcie

pożyczki

-

brakującej

kwoty

na

rozbudowę,

przebudowę

- dot. zadania "Rozbudowa,

przebudowa

i modernizację szpitala (ok. 3.000.000 zł);
- ogłoszeniu przetargu

na roboty budowlane

i modernizacja oraz wyposażenie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu".
Przetarg obejmuje całość planowanych inwestycji, łącznie z koniecznymi do przeprowadzenia
remontami;
- planowanym

utworzeniu

przy SPZOZ dwóch poradni specjalistycznych:

onkologicznej

i pulmonologicznej.
AdS.
Naczelnik

Wydziału

Gospodarki

Nieruchomościami

zniszczonej wiaty na terenie firmy "Szurgot"
wcześniejszych

posiedzeń)

powołał

komisję

Powiatowego wejdzie p. Mariola Jóźwiak.

Sp. z

p. Jóźwiak

powróciła

do tematu

Zarząd Powiatu (na jednym z

0.0..

mediacyjną,

w której skład ze Starostwa

Pani Naczelnik poprosiła o wykluczenie jej ze

składu komisji, kwestie budowlane nie leżą w kompetencji Naczelnika Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami.

Zarząd wyraził zgodę na zmianę składu komisji, na miejsce p. Jóźwiak

powołana została p. Lidia Bekier - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa.

Zarząd podjął trzy decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu:
•

(GN.P.6844.l 0.20 17) postanowiono
Powiatowego

przekazać

nieodpłatnie

Zarządu Dróg w Kole nieruchomość

w trwały

zarząd

zajętą pod drogę powiatową

w Maciej ewie, gm. Osiek Mały;
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•

(GN.P.6844.11.2017)
Powiatowego

postanowiono

przekazać

nieodpłatnie

Zarządu Dróg w Kole nieruchomość

w trwały

zarząd

zajętą pod drogę powiatową

w Kole przy ul. Toruńskiej;
•

(GN.P.6844.12.2017)
Powiatowego

postanowiono

przekazać

nieodpłatnie

Zarządu Dróg w Kole nieruchomość

w

trwały

zarząd

zajętą pod drogę powiatową

w Kiełczewku, gm. Grzegorzew.
Ad 6.
Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak poinformowała o wygasającej umowie na obsługę
bankową

powiatu

kolskiego.

Po konsultacji

z Referatem

ds. inwestycji

i zamówień

publicznych wynika, że istnieje prawna możliwość przedłużenia w/w umowy na kolejny rok.
Bank wyraził zgodę na przedłużenie umowy na obsługę o rok na tych samych zasadach, które
obowiązują obecnie. Umowa zostanie zawarta do 31 lipca 2018 r. Zarząd wyraził zgodę.
Ad 7.
Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Wasiak poinformował

o:
- zbliżających się Targach Rolniczych w Kościelcu. Komisarz Targów zwrócił się z prośbą
o pokrycie kosztów transportu dla zespołu, który wystąpi w trakcie imprezy. Zarząd wyraził
zgodę;
- zmianie miejsca Dożynek powiatowych, Wójt Fret zaproponował nową lokalizację - plac
przy szkole w Dzierawach. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ponadto p. Wasiak powrócił do tematu pisma Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego
Koło nr 7 w Kole, prośba o dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci z terenu miasta
Koła. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie gadżetów promocyjnych.
Ad 8.
Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg powiatowych.

(Na wniosek Zarządu Powiatu we Włocławsku

opiniuje się

pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg publicznych powiatowych odcinek dotychczasowej
drogi gminnej w m. Przydatki Gołaszewskie).
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 0025.123.182.2017
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Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:

nna Krupińska

..........
f~ }-

.

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