
Protokół nr 0022.163.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 28 marca 2018 r.

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

Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr l 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.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.162.2018 z

dnia 21 marca 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty

i podpisany.

Ad3.

Obecny na posiedzeniu Zarządu Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole Pan Cezary Chmielecki przedstawił pismo SPZOZ.ADTE.071.3.2018 dotyczące wyrażenia

zgody na wynajem pomieszczeń na okres 3 lat z pominięciem trybu publicznego przetargu

nieograniczonego znajdującego się w budynku głównym szpitala, o powierzchni 12,78m2 z

przeznaczeniem na zmywalnie naczyń dla prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usług pn.:

"Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodziennego przygotowania i dostawy posiłków dla



pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ w Kole". Okres obowiązywania zgody od 19.02.2018r.

Zarząd wyraził zgodę. Sprawę prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Dyrektor przedstawił również zestawienie wykonania świadczeń za okres luty 2018 - łącznie

109,22%. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ponadto Pan Cezary Chmielecki poinformował, że w dniu 27 marca br na terenie budowy w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole doszło do śmiertelnego wypadku,

wskutek którego pomimo szybkiej reanimacji zginął pracownik firmy realizującej budowę. Główną

przyczyną śmierci była awaria betoniarki od której oderwała się pewna część, która przygniotła

mężczyznę. Prace na terenie budowy zostały wstrzymane do czasu zabezpieczenia betoniarki.

Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad4.

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

następujące tematy:

- pismo Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą dot. zakupu publikacji Rocznik

Kolski nr 10/2017. Koszt zakupu jednej sztuki 25 zł. Zarząd wyraził zgodę na zakup 6 szt.

- pismo Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej dot. przekazania materiałów promocyjnych Powiatu

Kolskiego, które byłyby przekazane przedstawicielom gospodarstw agroturystycznych podczas

wyjazdu na Białoruś. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie materiałów.

- e-mail wydawnictwa NEGATYW dot. bezpłatnej prezentacji na łamach kampanii pt.

Wielkopolskie Inteligentny Rozwój Polska Multimedialna przygotowanej na 100. rocznicę

odzyskania Niepodległości przez Polskę. Projekt obejmuje formę pisemną oraz wersję

multimedialną w formie prezentacji na stronie polskamulitedialna.pl.

-e-mail Dyrektor Festiwal FilmAT dot. zgłoszenia filmu promocyjno - informacyjnego Powiatu

Kolskiego do udziału w 13 edycji FilmAT -Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych,

Ekologicznych, Artystycznych i Zrównoważonego Rozwoju. Cena zgłoszenia filmu do konkursu

wraz z roczną promocją wynosi 1150zł netto. Zarząd wyraził zgodę na zgłoszenie filmu do

konkursu.

Pan Zenon Wasiak poruszył temat organizację Powiatowego Dnia Strażaka. Starosta

poinformował, że Msza Święta odbędzie się 6 maja br. się w Kościele Podwyższenia Krzyża

Świętego w Kole po czym nastąpi przemarsz pododdziałów pod budynek Starostwa Powiatowego

w Kole, gdzie odbędą się główne uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka. Zarząd przyjął do

wiadomości.

Starosta prosi o zorganizowanie spotkania Powiatowego Komitetu Obchodów w dniu 04 kwietnia

br o godz. 1300celem omówienia kalendarza imprez na 2018 rok. Wydział PZ poinformuje

członków Komitetu.



Ad 5.

Naczelnik Wydziału Finansów Pani Amelia Woźniak przedstawiła projekt uchwały Zarządu

Powiatu Kolskiego w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu

Kolskiego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2017 rok.

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 0025.163.242.2018

Ad 5.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Urszula Polewska przedłożyła Opinię w

sprawie przekazania przez Powiat Kolski dotacji na prace remontowo - budowlane związane z

wcześniejszą wymianą konstrukcji dachowej na budynku Stowarzyszenia na rzecz Osób z

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole, ul. Wojciechowskiego 21. PCPR Pozytywnie

opiniuje potrzebę przeprowadzenia tych prac na terenie Stowarzyszenia.

Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 6.

Sekretarz Powiatu Pan Andrzej Tomczyk przedstawił pismo Zespołu Szkół Ekonomiczno -

Administracyjnych w Kole dotyczące zorganizowania Festiwalu Piosenki: "Opole w Kole". ZSE-A

w Kole zwraca się z prośbą o objęcie szczególnym patronatem oraz wsparcie finansowe w/w

konkursu. Zarząd wyraził zgodę i przeznaczył na ten cel 1000zł.

Zarząd zapoznał się z pismami:

-Urzędu Gminy Kościelec OR-2.0002.3.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Kolskiego w zakresie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kole przy ul.

Wojciechowskiego 21.

-Urzędu Miejskiego w Kole GN.6831.4.2018 dot. podziału działki nr 38 ark. mapy 12 pod

inwestycję przebudowy skrzyżowania ulic Toruńskiej - Towarowej - Piaski w Kole.

Na tym protokół zakończono.



Protokółowała: Karolina Kaczmarek

.~':f.o.W~o ~~ .
Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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