
Protokół nr 0022.164.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 04 kwietnia 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 0022.163.2018 z

dnia 28 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 Oświadczenie nr RYCZAŁT_1/2018 zawarte między

NFZ - Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu, a Samodzielnym Publicznym

Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kole dotyczące wysokości ryczałtu systemu podstawowego

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy od dnia 1 stycznia

2018 r. do dnia 30 czerwca br. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ponadto Pan Chmielecki poinformował o:



-zakończonym remoncie w dziale sterylizacji;

-wypowiedzeniu umowy najmu lokatorom zamieszkującym w budynku mieszkalno - garażowym

usytuowanym na terenie SPZOZ w Kole. p. Chmielecki poinformował, że odbyło się spotkanie z

lokatorami na którym zostali poinformowani o opuszczeniu lokali. Okres wypowiedzenia umowy l

miesiąc, jeżeli lokale nie zostaną opuszczone sprawa zostanie skierowana do sądu o egzekucję.

Zarząd przyjął do wiadomości w/w sprawy.

Ad 4.

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

temat organizacji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja. Pan Zenon Wasiak poinformował, że

koszty związane z organizacją to kwota ok 2000 zł (Umowa z Orkiestrą Dętą OSP - ok 1500zł oraz

przygotowanie plakatów i zaproszeń - ok. 500zł). Zarząd wyraził zgodę.

Starosta poinformował, że 6 maja br. odbędzie się Powiatowy Dzień Strażaka przedstawił

wstępnie program obchodów.

Ad 5.

Sekretarz Powiatu Pan Andrzej Tomczyk przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 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 0025.164.243.2018

Ad 6.

Zarząd podjął decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu GN.P.6844.4.2018 postanowiono

przekazać nieodpłatnie w trwały zarząd Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, ul. Toruńska 200,

nieruchomość zajętą pod drogę powiatową w miejscowości Krzewata, gm. Olszówka, oznaczonej w

ewidencji gruntów nr działki: 34/1 ark. mapy l o pow. 0,0545 ha o wartości 817,50zł.

Zarząd przyjął do wiadomości:

-pismo PZD w Kole PZD/542/SLlZUD20 17-2018/23/2018 dotyczące zimowego utrzymania dróg

za miesiąc luty 2018r.

-pismo Wójta Gminy Chodów KDBP.7226.14.2018 dot. zwiększenia środków finansowych o kwotę

100 tys zł.

Starosta przedstawił wniosek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa Leśnictwa

BRZ.0012.5.22.2018 - dot. rozważenia możliwości zorganizowania w powiecie kolskim "Konkurs

na rolnika roku". Zarząd wyraził zgodę. Ustalono, że sprawą zajmie się Wydział Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.



•

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Karolina Kaczmarek
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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