
Protokół nr 0022.155.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 24 stycznia 2018r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000
• Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

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.

Ad2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.154.2018 z

dnia 17 stycznia 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty ipodpisany.

Ad 3.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Pan Cezary Chmielecki

przedłożył Zarządowi następujące pisma:

- rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole -

zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.20 17r - łącznie 217 644,61 zł.

-zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin obiektów wchodzących w skład zespołu szpitala -

skrzydła "C" oraz budynku "B" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole -



w związku z wydaniem opinii o wyłączeniu wskazanych obiektów z gminnej ewidencji zabytków w

Kole. Oględziny odbędą się 26.01.20 18r o godz. 12°0.

Zarząd przyjął do wiadomości.

Ponadto Pan Cezary Chmielecki poinformował, o:

- zgodzie na rozpoczęcie prac w budynku sterylizatorni, do którego zostanie przeniesiona firma
sprzątająca.

- rozszerzeniu na terenie szpitala działalności firmy MULTIMED w zakresie Zdrowia
Psychicznego.

Zarząd przyjął do wiadomości.

Starosta poinformował o możliwości wykupu nieruchomości o ewidencji gruntów nr 56/2 ark.

mapy 50, o powierzchni 0,0270 ha w miejscowości Koło będącej własnością Wielkopolskiego

Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o. o. w Koninie. Zarząd wyraził zgodę na wykup w/w

nieruchomości. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotuje stosowne pismo.

ł

Ad.4.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pan Zenon Wasiak poruszył
następujące tematy:

- dot. współorganizacji i wsparcia finansowego Dnia Ogórka w Karszewie, który odbędzie się

OS.08.br. Zarząd wyraził zgodę na współorganizację i dofinansowanie w kwocie 2 tys zł oraz na

podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Kolskim, a Gminą Dabie w w/w sprawie.

- dot. współorganizacji iwspółfinansowania Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego,

który odbędzie się 25.08.20 18r. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia pomiędzy

Powiatem Kolskim, a Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Kole odnośnie współorganizacji i

współfinansowania w/w wydarzenia. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu
Kolskiego na 2018 r.

Ponadto Pan Zenon Wasiak powrócił do tematu:

- wydania publikacji dotyczącej 20 -lecia Powiatu Kolskiego. Przygotowanie do druku (skład) oraz

wydruk publikacji przy założeniu 2 tys sztuk to koszt ok 32 tys zł.

Zarząd wyraził zgodę na opracowanie składu iwydanie publikacji.

-ofert Redakcji portali internetowych (e-kolo, kurierkolski, okraglemiasto) dotyczących podpisania

umowy w 2018 roku na emisje materiałów informacyjno - promocyjnych Powiatu Kolskiego oraz

wydanie kroniki filmowej Powiatu Kolskiego.

Naczelnik wydziału PZ poinformował, że w latach ubiegłych była podpisywana umowa z jednym

oferentem ima zabezpieczone środki finansowe jak w latach ubiegłych. Zaproponował aby tę formę
utrzymać w tym roku.



Zarząd podjął decyzję aby podpisać umowę z wszystkimi oferentami na kwotę 500 zł netto z

możliwością negocjacji.

Ad.5.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani Mariola Jóźwiak przedstawiła projekt

uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie:

• uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.152.225.2017 z dnia 28.12.2017 w

sprawie wyrażenia zgody na wynajem sześciu gabinetów lekarskich w Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

-wniosek poparło - głosów 5

-przeciw - głosów O

-wstrzymało się - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona nr.0025.155.233.2018.

Następnie Naczelnik Wydziału GN przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w

sprawie wyrażenia zgody na wynajem sześciu pornieszczeń w Samodzielnym Publicznyrn

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Ad.6.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Urszula Polewska poinformowała o

wykrytych nieprawidłowościach w wyniku kontroli wewnętrznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej

w Kłodawie.

Ze względu na ciągłość pracy warsztatów p. Polewska przedstawiła umowę dotyczącą przekazania

dofinansowania na r kwartał 2018 roku, zaznaczając, że dofinansowanie nie może być przekazane

na spłatę należności z 2017 roku.

Przedstawiła również:

-pismo Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" w Kłodawie dotyczące podjęcia działań przez Zarząd

Stowarzyszenia i opracowaniu planu naprawczego dotyczącego wynikłej szkody.

-pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie FK.0602.3.2018 dotyczące braku możliwości

rozliczenia środków przekazanych przez Powiat Kolski oraz Powiatowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych przyznanych na działalność WTZ w 2017 roku.

W związku z nierozliczonymi środkami Powiatu Kolskiego Zarząd nie wyraził zgody na przyznanie

dotacji z Powiatu Kolskiego w ramach środków własnych.

Zarząd wyraził zgodę na przekazanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób



Niepełnosprawnych.

Ponadto Pani Urszula Polewska poinformowała, że szczegółowe rozliczenie środków finansowych

przekazanych przez Powiat Kolski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych zostanie przedłożony Zarządowi Stowarzyszenia i Zarządowi Powiatu

Kolskiego po zakończeniu kontroli przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Zarząd

przyjął do wiadomości.

Ad.7.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 Pani Mariola Frankowska -

Rabsztyn poinformowała o obowiązku ustalenia kosztu utrzymania mieszkańca w DPS. Po

dokonaniu szczegółowej analizy, celem utrzymania konkurencyjności Dyrektor Domu Pomocy

Społecznej proponuje ustalić koszt na najniższym poziomie tj. w wysokości 3498z1 miesięcznie.

Zarząd podtrzymał propozycję Pani Marioli Frankowskiej - Rabsztyn.

Następnie Pani Mariola Frankowska - Rabsztyn poinformowała Zarząd o bardzo dużym

zainteresowaniu pensjonariuszy pobytem w Domu Pomocy Społecznej oraz barku wolnych miejsc.

Obecna również na posiedzeniu Pani Urszula Polewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie poinformowała o:

-koszcie utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Blizna 55 prowadzonego

przez Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia w Kole tj. kwota 3360,00zł. Zarząd

wyraził zgodę.

-ustaleniu nazwisk osób do Rady Senioralnej działającej przy Marszałku Województwa

Wielkopolskiego:

. - Wiceprezes Zarządu Klubu Seniora Trzecia Zmiana

• Pani Mariola Frankowska - Rabsztyn - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kole.

Zarząd przyjął do wiadomości.

Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Koje Pan Grzegorz Kujawa, __

i. oraz przedstawili rozliczenie kosztów zimowego utrzymania dróg

na terenie Powiatu Kolskiego w sezonie zimowym 20 17 - 2018 za miesiąc listopad - grudzień

2017r.:

-zakup materiałów (piasek 325t, sól 209,3Mg) 534,3Mg - 68 262,92zł brutto

-usługi zimowego utrzymania dróg - 56607,63 zł brutto

Łącznie zimowe utrzymanie dróg za miesiąc listopad - grudzień 2017r wyniósł 124 870,55 zł

brutto.



Dyrektor poinformował, iż akcja zima jest jest kontynuowana. Przewidywane zakończenie sezonu -

31.03.2018r.

Dyrektor PZD w Kole w dniu 18.01.2018r. złożył wniosek o pozwolenie na budowę odnośnie

zadania pn: "Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi

powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś"

Naczelnik Wydziału Finansów Pani Amelia Woźniak przedstawiła zmiany w budżecie na 2018 rok.:

-zwiększa się plan finansowy wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z przeznaczeniem na

zadanie pn:"Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi

powiatowej li 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś" o kwotę 600 OOO,OOz1.Środki na

ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu rezerwy celowej o kwotę 500 OOO,OOzloraz rezerwy

ogólnej o kwotę 100 OOO,OOzł.Zarząd wyraził zgodę.

Ad.9.

Pełniąca obowiązki aczelnika Wydziału Oświaty, Kultury Sportu Pani Dorota Szkudlarek

przedstawiła następujące pisma:

-Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej PWSZ-IIR-507-1I2018 dotyczące udzielenia wsparcia

finansowego dla projektu "Informator PWSZ w Koninie. Zarząd nie wyraził zgody na

dofinansowanie w/w projektu z uwagi na ograniczone środki finansowe.

-Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie dotyczące wsparcia finansowego na

zorganizowanie "Maratonu Matematycznego dla Gimnazj alistów" . Zarząd wyraził zgodę na

dofinansowanie iprzeznaczył na ten cel kwotę 800 zł.

-Kornisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność oraz Związku

Nauczycielstwa Polskiego w Kole dotyczące zabezpieczenia i przeznaczenia na podwyżkę płac

pracowników niepedagogicznych środków w wysokości 5% ich funduszu płac w poszczególnych

placówkach w przeliczeniu na okres kwiecień - grudzień br. Zarząd nie pojął wiążącej decyzji i

powróci do tematu.

Zarząd prosi o przygotowanie szczegółowych wyliczeń wynagrodzeń pracowników

niepedagogicznych.

-Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kole SE.4223.1.2018 dotyczące wyrażenia zgody na

udział w projekcie .Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze

wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018". Zarząd wyraził zgodę na

udział w projekcie.

Następnie Pani Dorota Szkudlarek przedłożyła Zarządowi zestawienie nauczycieli przebywających

na urlopie na poratowanie zdrowia w roku szkolnym 2016/2017. W roku szkolnym 2016/2017



przebywało 8 nauczycieli.

Ponadto Pani Dorota Szkudlarek prosi o zorganizowanie spotkania Zarządu z naczelnikiem

Wydziału OK, dyrektorami szkół oraz Panem Sławomirem Wojtysiakiem Inspektorem ds

zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego odnośnie

wytycznych do organizacji roku szkolnego 2018/2019 oraz organizacji transportu dla dzieci i

młodzieży na terenie powiatu. Zarząd wyraził zgodę na zorganizowanie spotkania. Spotkanie

odbędzie się 08.02.20 18r. o godz. 1000
.•

Starosta przedstawił wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

dotyczący:

-zorganizowania nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy II liceum ogólnokształcącego.

Wydział OK (OK.4352.2.2018) pozytywnie opiniuje wniosek. Zarząd wyraził zgodę na nauczanie

indywidualne w wymiarze I2h tygodniowo.

-zorganizowanie nauczania zindywidualizowanego dla uczennicy klasy I liceum

ogólnokształcącego. Wydział OK (OK.4352.3.2018) pozytywnie opiniuje wniosek.

Zarząd wyraził zgodę na nauczanie zindywidualizowane w wymiarze 3h tygodniowo.

Ad.l0.

Sekretarz Powiatu Pan Andrzej Tomczyk poinformował Zarząd o planowanej w dniu 30.01.2018r

Naradzie Rocznej Komendy Powiatowej Policji w Kole z samorządowcami gminnymi i

powiatowymi. Głównym celem uroczystości będzie przyjęcie na stan jednostki nowych pojazdów

służbowych Policji. Zarząd przyjął do wiadomości i przeznaczył na ten cel kwotę 500 zł.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Karolina Kaczmarek

~ .... ~.9:łM-R....--

1. Wieńczysław Oblizajek

Podpisy Członków Zarządu:

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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