
Protokół nr 0022.160.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 07 marca 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Wicestarosta

Marek Banaszewski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Wicestarosta 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.

Ad2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.159.2018 z

dnia 28 lutego 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Cezary Chmielecki przedstawił

pismo SPZOZ.ADTE-SZ.074.1.01.2018 LG z dnia 06.03.2018 r. dotyczące lokali mieszkalnych

zlokalizowanych w budynku mieszkalno-warsztatowym znajdującym się na nieruchomości

zabudowanej, działka 56/12, stanowiącej własność Powiatu Kolskiego.

Dyrektor SP ZOZ zwrócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie działań zmierzających do

wykwaterowania obecnych użytkowników lokali mieszkalnych poprzez zapewnienie im innych



lokali mieszkalnych o standardzie wynikającym z treści obowiązujących przepisów. Podkreślił, że

decyzją Starosty Kolskiego z dnia 08.12.2017 r. wydano pozwolenie na budowę obejmujące zmianę

użytkowania budynku mieszkalno-warsztatowego na pomieszczenia pogotowia ratunkowego i

ratowników medycznych. W celu realizacji tego zadania przygotowano już pełną dokumentację

techniczno-budowlaną.

Zarząd przyjął treść przedstawionych argumentów do wiadomości ustalając, że w najbliższych

dniach dojdzie do spotkania poświęconego tej kwestii.

Dyrektor Cezary Chmielecki omówił również pismo WO-DP.425.27.2018 Narodowego Funduszu

Zdrowia, Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 05.02.2018 r. w sprawie

utworzenia dodatkowego punktu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lubońku, gmina Kłodawa.

Pismo NFZ wskazuje na potrzebę zachowania obowiązujących procedur prawnych i

skompletowania wymaganych dokumentów.

W dalszej części swej wypowiedzi Dyrektor Cezary Chmielecki poinformował, że staraniem SP

ZOZ wydłużone zostanie działanie przychodni urologicznej i kardiologicznej. Wkrótce rozpocznie

swą działalność także poradnia pediatryczna, której funkcjonowanie będzie miało charakter

przyszpitalny i konsultacyjny. Dyrektor wspomniał ponadto o planie wybudowania Zakładu

Opiekuńczo - Leczniczego i pomieszczeń hospicyjnych.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola Jóźwiak przedstawiła 3 projekty

uchwał Rady Powiatu Kolskiego na najbliższą sesję w dniu 27 marca br.

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego (działki

li 56/4 arkusz mapy 27 o powierzchni 0,0039 ha położonej w Kole),

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości

Powiatu Kolskiego (nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej li ewidencyjnym 9/1

arkusz mapy 32 o powierzchni 0,0269 ha położonej w Kole),

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny od Gminy Miejskiej Koło (nieruchomości

gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną li ewidencyjnym 62/3 arkusz mapy 23 o powierzchni

0,0091 ha położoną w Kole).

Zarząd nie wniósł żadnych uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Ad 5.

Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych Artur Szafrański poinformował o

przygotowywanej budowie sali gimnastycznej przy ZSRCKU w Kościelcu, w ramach ogłoszonego

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konkursu budowy boisk i sal gimnastycznych. Inwestycja ta



ma być realizowana w roku 2019 przy zaangażowaniu własnych środków budżetowych rzędu 2

mln zł i dofinansowaniu zewnętrzną dotacją sięgającą 50 % wartości kosztorysowej.

Artur Szafrański przedstawił dwuwariantową ofertę BCG POLSKA Deptuszewska i WSPÓLNICY

na opracowanie treści kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu inwestycyjnego do

złożenia w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Po głębokiej analizie Zarząd postanowił wybrać

wariant II zakładający płatność w kwocie 4.500 zł netto (opłata początkowa) plus 10.500 zł netto

(wniosek o dofinansowanie).

Ad6.

Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Dorota Szkudlarek, przedstawiła projekt

uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na

realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2018. Chodzi o zadania w zakresie

wsparcia działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr

Kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.160.240.2018

Ad 7.

Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w osobach Dyrektora Grzegorza Kujawy i

Głównego Księgowego Andrzeja Łączkowskiego przedstawili "Zestawienie propozycji i remontów

dróg powiatowych na 2018 rok wg stanu na 07.03.2018 r.". Stanowi ono załącznik nr 3 do

protokołu.

W odniesieniu do Gmin: Babiak, Chodów, Dąbie, Kościelec, Olszówka, Przedecz, Osiek Mały i w

dużej części Gminy Koło zaproponowanym zadaniom w zakresie przebudowy dróg powiatowych i

budowy chodników odpowiadają zadeklarowane dotacje gminne i oczekiwane dotacje powiatowe.

Zarząd zdecydował, że zadania inwestycyjne i remonty planowane na terenie Gminy Kłodawa

powinny być przedmiotem konsultacji z burmistrzem Kłodawy Dorotą Galus. W przypadku Gminy

Koło wskazane są uzgodnienia dotyczące przebudowy drogi powiatowej na odcinku Powiercie

Kolonia - Leśnica. Aktualnym pozostaje zobowiązanie Gminy Grzegorzew wobec Powiatu z tytułu

budowy mostu na rzece Rgilewce.



Ad.8.

Naczelnik Wydziału Finansów Pani Amelia Woźniak przedstawiła propozycje zmian do budżetu

Powiatu Kolskiego na rok 2018. Polegać one będą na przyjęciu dotacji z Gmin:

- Babiak - 200.000 zł

- Chodów - 205.000 zł

- Koło - 244.600 zł

- Kościelec - 300.000 zł

Po podjęciu stosownych uchwał przez zainteresowane Rady Gmin, Powiat ze środków własnych

dołoży po 300.000 zł na realizację wspólnych z gminami zadań inwestycyjnych w zakresie

przebudowy dróg powiatowych.

Zarząd wyraził zgodę.

Pozostałe zmiany do budżetu na rok 2018 zostaną przedstawione na następnym posiedzeniu.

Ad 9.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Zenon Wasiak wystąpił z

wnioskiem o zgodę na zmianę w planie finansowym Wydziału w dziale 750 - administracja

publiczna, rozdział 75045 - kwalifikacja wojskowa poprzez przesunięcie kwoty 200 zł między

paragrafami, z § 4210 Materiały i wyposażenie do § 4300 Zakup usług pozostałych.

Zarząd wyraził zgodę.

Zenon Wasiak przedstawił następnie zaproponowany przez Panią Aleksandrę Wysocką spis treści

przygotowywanej publikacji poświęconej 20 - leciu Powiatu Kolskiego. Zasugerował włączenie do

spisu problematyki opieki społecznej.

Zarząd zapoznał się z przedłożoną propozycją SpISU treści, ale formalnie me dokonał Jego

zatwierdzenia. Zarząd zdecydował, że sprawa ta będzie omawiana na następnym posiedzeniu.

Zenon Wasiak przedstawił również kalendarz powiatowych uroczystości i imprez organizowanych

w roku 2018 pod hasłem "Powiat Kolski dla Niepodległej" oraz propozycje składu osobowego

Komitetu Obchodów l OO-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100-lecia Powstania

Wielkopolskiego oraz 20 - lecia Powiatu Kolskiego. Zarząd zdecydował, że sprawa ta będzie

omawiana na następnym posiedzeniu.

Naczelnik Wydziału PZ powrócił do tematu współorganizacji dożynek powiatowo - gminnych.

Zaproponował, aby tegoroczne dożynki zorganizować wspólnie z Gminą Dąbie. Zarząd przyjął do

wiadomości.

Na tym protokół zakończono.
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki
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