Protokół nr 0022.125.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 14 czerwca 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

0022.124.2017

zapoznali

SIę z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

z dnia 7 czerwca 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty i podpisany.
Ad3.

Obecny na posiedzeniu

dyrektor Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole p. Chmielecki nawiązał do naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych
przez SPZOZ w Kole. Serwer, na którym znajdowały się poufne dane nie był należycie
zabezpieczony. Według informacji przekazanych przez dyrektora Chmieleckiego nie doszło
do skopiowania

danych osobowych,

dane przechowywane

na serwerze zostały obecnie
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odpowiednio zabezpieczone. Dyrektor przekazał, że zgłosił sprawę do Prokuratury Rejonowej
w Kole, sprawą zajmuje się także Komenda Powiatowa Policji w Kole. Powołany został
biegły

z dziedziny

informatyki,

którego

zadaniem

będzie

zbadanie,

czy doszło

do

skopiowania danych przez osoby niepowołane. Dwaj informatycy, zatrudnieni w kolskim
szpitalu zostali zawieszeni
informatyka.

do wyjaśnienia

Obecna na posiedzeniu

sprawy, na ich miejsce zatrudniono

p. Dorota Orchowska

nowego

- Radca Prawny Starostwa

Powiatowego w Kole poinformowała, że według jej wiedzy do systemu SPZOZ włamano się
również w 2015 r. Dyrektor przekazał, że w szpitalu nie powołano

wcześniej Administratora

Bezpieczeństwa Informacji, ABI został powołany przez dyrektora Chmieleckiego.
W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Powiatu Kolskiego zajął stanowisko w tej sprawie.
Zarząd

informuje,

że prowadzone

jest

postępowanie

wyjaśniające

przez

Prokuraturę

Rejonową w Kole i Komendę Powiatową Policji w Kole. Z informacji uzyskanych od Pana
Dyrektora SPZOZ w Kole Cezarego Chmieleckiego
zabezpieczone

oraz

wyciągnięto

stosowne

wynika, że wszystkie dane zostały

konsekwencje

wobec

odpowiedzialnych

pracowników.

W dalszej części posiedzenia

dyrektor poinformował

o przeprowadzonych

rozmowach

z lokatorami budynku mieszkalno - warsztatowego na terenie SPZOZ, który przeznaczony
został do rozbiórki. Jeden z lokatorów przekazał, że nie wyprowadzi się z budynku.

Dyrektor nawiązał również do pisma Wielkopolskiego
Sp. z

0.0.

Centrum Ratownictwa Medycznego

w sprawie przywrócenia nabytego przez spółkę prawa służebności drogi koniecznej

do nieruchomości znajdującej się na terenie SPZOZ w Kole. Pan Chmielecki poinformował,
że w/w Centrum od lat nie prowadzi na terenie powiatu kolskiego działalności ratowniczej
i tym samym ambulansy

nie stacjonują

dzierżawione

prywatnym

osobom.

Ratownictwa

Medycznego

rozwiązanie

negatywny wpływ na niekontrolowaną

w garażach na w/w działce,

Zaproponowane
dot. służebności

przez

są one obecnie

Wielkopolskie

drogi koniecznej

Centrum

będzie miało

ilość bezpłatnych wjazdów aut na teren szpitala.

Mając na uwadze dobrą współpracę z WCRM dyrekcja szpitala zaproponowała

prawo do

bezpłatnego wjazdu na teren SPZOZ w Kole pracownikom WCRM. Starosta poinformował,
że wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego

z propozycją wykupienia przez

Powiat w/w nieruchomości.
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Na zakończenie

p. Lilla Urbaniak

przedstawiła

dwa projekty

uchwał

Rady Powiatu

Kolskiego:
w

sprawie

zatwierdzenia

rocznego

sprawozdania

finansowego

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2016 r.
w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kole.
Zarząd nie wniósł uwag do powyższych projektów.
Ad 4.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Pajor omówiła projekty uchwał Zarządu
Powiatu Kolskiego:
•

w

sprawie powołania

Komisji Konkursowej

w

celu przeprowadzenia

konkursu na

stanowisko dyrektora Zespołu Opiekuńczo ~ Edukacyjno ~ Wychowawczego w Kole.
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 0025.125.185.2017
•

w sprawie odwołania

ze stanowiska

dyrektora Zespołu Szkól Rolnicze Centrum

Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koscielcu.
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 0025.125.186.2017
•

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło.

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 0025.125.187.2017
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•

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

Dyrektora Zespolu Szkól Rolnicze

im. Stanislawa

Staszica

w Kościelcu,

ul.

Kościelna 2, 62-604 Koscielec.
Zarząd po zapoznaniu

się z projektem

poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

O

- przeciw - głosów

się od głosu - głosów O

- wstrzymało
Uchwała

została podjęta jednogłośnie

Naczelnik

Wydziału

przekazywanych
środków

OK p. Pajor powróciła

Zespołowi

finansowych

przekazanie

Zarząd

Szkół

na zapłatę

środków w kwocie

ustalił

Technicznych
w Kościelcu.

i oznaczona

skład

komisji

w Kole

oraz

Nr 0025.125.188.2017

do tematu zwiększenia

Ponadgimnazjalnych
podatku

w

miesięcznej

Kłodawie

od osób fizycznych.

raty środków

oraz

Zarząd

przekazania

wyraził

zgodę

na

16.300 zł na zapłatę podatku.

konkursowych
Zespołu

na

Szkół

stanowiska

Rolnicze

dyrektorów:

Centrum

W skład w/w komisji wejdą: p. Andrzej Tomczyk,

Zespołu

Kształcenia

Szkół

Ustawicznego

p. Janina Roszkiewicz

oraz p.

Anna Pajor.
Ad 5.
Dyrektor
będzie

Powiatowego
istniała

możliwość

inwestycyjnych
na lata 2016

- 2019.

ubiegania

Konkurs

doświadczenie

W związku

drogi powiatowej

się przez

Rozwoju

konkurs

konkursu:

w/w

zadań,

z dnia

dyrektor
29.05.2017

pozbawienia
wnosi

Kujawa

jednocześnie

nawiązał

r.) w sprawie

drogi nr G494567

o uzupełnienie

ogłaszany

ogłoszony,

że w bieżącym

Infrastruktury

jednak

jest późno z krótkim

Starostę

zadań
Drogowej

biorąc

pod uwagę

terminem

na złożenie

dwa zadania jakie można
w Kole" oraz "Przebudowa

Kolonia - Leśnica".

upoważnił

roku

o dofinansowanie

i Powiatowej

ulicy Nagórnej

Powiercie

Zarząd wyraził zgodę

do rozmów

w tej sprawie

Miasta Koła.

do wniosku

wyrażenia

- ul. Wąskiej

powyższego

Kolski

Kujawa zaproponował

"Rozbudowa

z Wójtem Gminy Koło oraz Burmistrzem

Następnie

jeszcze

dyrektor

m 3403P na odcinku

Powiat

Gminnej

nie został

z powyższym

będzie zgłosić w ramach

na zgłoszenie

Dróg w Kole p. Kujawa poinformował,

w ramach Programu

dotychczasowe
wniosku.

Zarządu

wniosku

opinii

Gminy

Kłodawa

Zarządu

w Kłodawie
o dowody

(RZP. 7021.1.22.2017

Powiatu

kategorii

Kolskiego,

drogi gminnej.

- dokumenty

co do
Zarząd

potwierdzające,

iż
4

przyległe

do działki

kategorii

drogowej

drogi publicznej

oraz o sposobie
decyzji

gminnej

wyrażenia

nieruchomości

będą miały zagwarantowany

zagwarantowania

w sprawie

publicznej

nr 113 (ul. Wąskiej)

tego dostępu.
opinii

dostęp do dróg publicznych

Dokumenty

dotyczącej

po jej pozbawieniu

te są niezbędne

pozbawienia

ul. Wąskiej

do podjęcia

kategorii

drogi

gminnej.

Ad 6.
Naczelnik

Wydziału

następujące

Promocji,

Rozwoju

i Zarządzania

p. Wasiak przedstawił

pisma:

Specjalnego
prośba

Ośrodka

Szkolno

-

o przekazanie

sześciu

kompletów

przedstawicieli

Fundacji

Komendanta

Powiatowego

w organizacji
powstania

Wychowawczego

"ING Dzieciom",

SOSW na turnusie rehabilitacyjno
-

Kryzysowego

spotkania

w Kole,

materiałów

SOSW.707l.17.20l7,

promocyjnych

którzy sfinansowali

- terapeutycznym.

Policji Państwowej.

dla

pobyt podopiecznych

Zarząd wyraził zgodę.

Policji w Kole, prośba o udzielenie
policjantów

Powiatu

z samorządowcami

wsparcia

w związku

finansowego
z 98. rocznicą

Zarząd powróci do tematu.

Ad 7.
Naczelnik

Wydziału

Finansów

p. Woźniak

przedstawiła

propozycje

zrruan

do budżetu

zwiększenie

dochodów

powiatu na 2017 r.:
- Zespół Szkół Technicznych
57.260,00

w Kole, ZST.KS.0320.25.2017,

zł (środki pochodzą

pomieszczeń

pracowni

oraz zmiany między
ze zwiększonych
Komendę

37.778,00

szkolnych

dochodów

Państwowej

na wypłatę

będą z rezerwy oświatowej.

- Bursa Szkolna

w Kole, KS.0714.5.2017,

zł) i wydatków

(l.000

z przeznaczeniem

i urządzeń

maszyn

na remont

w warsztatach

szkolnych

szkoły

do zaleceń

p.poż.

środków

wydanych

przez

Straży Pożarnej w Kole.

w Kole, BSz.0710.6.2017,

zł z przeznaczeniem

trwałych)

Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie

na dostosowanie

środki pochodzić

(28.120

środków

oraz remont

§§ w planie wydatków.

Powiatową

- Bursa Szkolna

ze sprzedaży

o kwotę

prośba o zwiększenie
odpraw

planu wydatków

dla nauczycieli.

dot. przesunięć

zł) z przeznaczeniem

między

na zapłatę

Zarząd

wyraził

§§ w planie
podatku

o kwotę
zgodę,

dochodów

VAT oraz opłaty

sądowej. Zarząd wyraził zgodę.
- Zespół Szkół Rolnice Centrum
zwiększenie

dochodów

z przeznaczeniem
zawodowych,

na

bieżące

Kształcenia

i wydatków
zakup

o kwotę

produktów

konserwacje

Ustawicznego
9.303,00

niezbędnych

i remonty

środków

w Kościelcu,
zł oraz
do

ZSRCKU

przesumęera

przeprowadzenia

transportowych

482/2017,
między

§§

egzaminów

i urządzeń,

zakup
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usług telekomunikacyjnych,

zakup artykułów papierniczych

oraz wykonanie

okresowych

w Kole, ZSEA.312.11.2017,

zwiększenie

badań pracownikom. Zarząd wyraził zgodę.
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

dochodów i wydatków o kwotę 1l.778,00 zł oraz przesunięcia między §§ z przeznaczeniem
na wynagrodzenia

dla pracowników,

umowy zlecenia, zakup materiałów

i wyposażenia,

zakup usług pozostałych. Zarząd wyraził zgodę.
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole, SOSW.7071.16.2017,
dochodów

i wydatków

rehabilitacyjnego

o kwotę

29.639,02

zł z przeznaczeniem

zwiększenie

na zakup

dla dzieci, zakup pomocy i środków dydaktycznych

sprzętu

oraz delegacje dla

nauczycieli. Zarząd wyraził zgodę.
- Liceum Ogólnokształcące

w Kole, KS.3021.6.2017,

zwiększenie dochodów i wydatków

o kwotę 10.590,00 zł oraz przesunięcia między §§ z przeznaczeniem

na wynagrodzenia dla

pracowników oraz zakup ekranu na aulę szkolną. Zarząd wyraził zgodę.
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

GN.684.1.8.2017,

przesunięcie między §§ kwoty

1.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zarząd wyraził zgodę.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.l 0.20 17, przesunięcia
między §§ kwoty 55.829,00 zł z przeznaczeniem

na nagrody dla funkcjonariuszy.

Zarząd

wyraził zgodę.
- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, GK.3034.7.2017, przesunięcia między §§ kwoty
422.505,00 zł, która została przyjęta jako wydatki majątkowe, kwotę przenosi się na wydatki
bieżące. Zarząd wyraził zgodę.
- Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania

Kryzysowego,

PZ.3026.6.2017,

przesumęcle

między §§ kwoty 1.500 zł z przeznaczeniem

na zakup usług pozostałych. Zarząd wyraził

zgodę,

Ad 8.
Przewodniczący

Rady Powiatu p. Tomicki zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie

finansowych na przygotowanie

środków

dokumentacji technicznej na kontynuację przebudowy drogi

powiatowej nr 3l99P Dębno Proboszczowskie

- Dębno Królewskie - Kiejsze. Starosta prosi

aby Wójt Gminy Babiak potwierdził pisemnie czy przystąpi do w/w zadania.

Wicestarosta poinformował

o napływających

ofertach na przygotowanie

dokumentacji

na

budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Kościelcu.
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Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

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