
Protokół nr 0022.156.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 31 stycznia 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10°0. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

l. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. 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. l

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.155.2017 z dnia 24 stycznia 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty ipodpisany.

Ad.3

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pan Cezary Chmielecki

przedłożył Zarządowi następujące tematy:

- pismo prezesa firmy KOSBUD dotyczące wyrażenia zgody na cesję wynagrodzenia

należnego umowy 1/2017 z dnia 20.10.2017r. Zarząd nie wyraża zgody na cesję z środków



"

pochodzących z dotacji na zadanie "Rozbudowa, przebudowa imodernizacja Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych

świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu". Środki finansowe będą przekazywane

sukcesywnie po przedłożeniu faktur zgodnie z zawartym porozumieniem i dopiero po

uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- wniosek o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,

Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur pomostowych dla pracowników i płatnika

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Łączna kwota zobowiązania

to 332 942,86zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole deklaruje zapłatę

powyższego zobowiązania w 36 ratach po 9 248,41zł. Zarząd przyjął do wiadomości.

Wicestarosta Pan Marek Banaszewski poinformował Zarząd o informacj i przekazanej od

Dyrektora SPZOZ dotyczącej e-maila przesłanego od firmy zewnętrznej rozpatrującej oferty

na zadanie pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na

rzecz mieszkańców powiatu". W jednej z ofert został wykryty błąd dotyczący poświadczenia

nieprawdy.

Starosta prosi o złożenie wyjaśnień przez Dyrektora SPZOZ oraz pilne zapoznanie się z w/w

sprawą przez radcę prawnego szpitala i wydanie opinii prawnej.

Dyrektor SPZOZ Pan Cezary Chrnielecki poinformował, że w dniu 2 lutego br. odbędzie się

spotkanie z firmą KOSBUD odnośnie zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa imodernizacja

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług

medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu".

Starosta prosi o wnikliwe protokółowanie wszystkich spotkań z firmą KOSBUD odnośnie

w/w zadania, z uwagi na ważne informacje przekazywane przez inspektorów nadzoru

budowy. Wicestarosta przypomniał, że SPZOZ w Kole nie uzupełnił pisma, o które prosił

Zarząd w sprawie rodzaju kosztów dla przedsięwzięcia "Rozbudowa, przebudowa

modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z

rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu". Prosi o

uzupełnienie danych w tym temacie z rozpisaniem na poszczególne koszty.

Ponadto Starosta Kolski prosi o:

- przygotowanie pisma informującego kto jest w komitecie do spraw informatyzacji szpitala

oraz wskazanie osoby, która jest odpowiedzialna za informatyzację,

Dyrektor zobowiązał się do przygotowania stosownego pisma.

- przedstawienie Zarządowi w dniu 08.02.2018r nowo wybranego kierownika ds.



..

administracyjno - gospodarczych.

Zarząd wyraził zgodę na udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektora Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na cele realizacji zadania pn: "Realizacja

prac remontowych w pomieszczeniach budynku szpitalnego dla potrzeb poprawy warunków

realizacji zadań statutowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole".

Ad.2.
Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Zarządzania Kryzysowego Pan Zenon Wasiak

przedstawił:
_ pismo Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole dotyczące publikacji na stronie

internetowej Starostwa Powiatowego informacji o imprezach i wydarzeniach mających

miejsce w MDK w Kole. Zarząd wyraził zgodę na publikację informacji.

_ pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące współpracy przy wydaniu albumu pn.:,,20 lat

Polski Powiatowej". Łączny koszt to kwota 1968zł. Zarząd wyraził zgodę na współpracę.

Ponadto powrócono do spraw:

_ współorganizacji i współfinansowania dożynek powiatowo - gminnych. Zarząd podjął

decyzję, że tegoroczne dożynki odbędą się wspólnie z Gminą Babiak 2 września br.

. wydania publikacji dotyczącej 20-lecia Powiatu Kolskiego. Naczelnik Wydziału PZ

zaproponował, aby opracowaniem składu publikacji zajęła się redaktor naczelna "Przeglądu

Kolskiego" 1 Zarząd wyraził zgodę,

_ podpisania umów na 2018 rok odnośnie emisji materiałów informacyjno - promocyjnych

Powiatu Kolskiego z Redakcjami portali internetowych (e-kolo, okraglemiasto, kurierkolski),

Pan Zenon Wasiak poinformował, że zaproponowana kwota 500 zł netto nie satysfakcjonuje

wszystkich oferentów. Zarząd zobowiązał naczelnika do prowadzenia dalszych negocjacji.

_umieszczenia Herbu Powiatu Kolskiego na płacie sztandaru Komendy Powiatowej Policji w

Kole. Zarząd podtrzymuje stanowisko i wyraża zgodę na umieszczenie herbu na płacie

sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Kole.

Ad.3.
Starosta przedstawił pismo Zarządu Powiatu w Poddębicach dotyczące wyrażenia opinii w

sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

W związku z powyższym Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w

sprawie:

• wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.



Po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona numerem: 0025.156.234.2018

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Karolina Kaczmarek
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Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

1. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki
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