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Protokół nr 0022.165.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9°°. 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

Przebieg posiedzenia

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):

Ad 1.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.164.2018 z

dnia 04 kwietnia 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad 3.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego w Kole - Dyrektor Pan

Waldemar Koligot i główna księgowa Pani Eulalia Wawrzyniak przedstawili sytuację finansową

placówki. Zwrócili się z prośbą o przekazanie dodatkowych środków finansowych w kwocie

35.803zł z przeznaczeniem na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za



miesiąc marzec 2018 - 17.536zł i 18.267 zł za centralne ogrzewanie. p. Koligot poinformował, że

środki otrzymane w miesiącu marcu nie wystarczą na pokrycie w/w wydatków, a termin płatności

minął 10 kwietnia.

Ponadto p. Koligot zwrócił się z prośbą o przekazanie środków w kwocie 7 tys. zł na wykonanie

remontu pokrycia dachu na budynku orlika. Pan Waldemar Koligot poinformował, że zły stan

poszycia dachu sprawia, że w środku budynku pojawiają się liczne przecieki co doprowadza

częściowego zalania. Dyrektor zmuszony jest do wykonania niezbędnych remontów wewnątrz

budynku. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie środków.

Ad 4.

Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Grzegorz Kujawa - Dyrektor, p. Andrzej

Łączkowski - główny księgowy oraz p. Maria Łukasik poruszyli następujące tematy:

-p. Kujawa poinformował, że Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie

projektów w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej". Program przewiduje udzielanie jednostkom

samorządu terytorialnego - gminom, miastom na prawach powiatu i powiatom - dotacji celowych z

budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z budową, przebudową lub remontami

dróg powiatowych i gminnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późno zm.).

Na realizację Programu w 2018 r. dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczone zostały środki

budżetu państwa w kwocie 40.268.908,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przygotował dwa wnioski: "Przebudowa drogi powiatowej nr

3403p Powiercie Kolonia - Leśnica" oraz "Przebudowa ul. Nagómej w Kole".

p. Maria Łukasik pokrótce przedstawiła przygotowane wnioski.

Zarząd podjął decyzję, aby do udziału w w/w Programie Rządowym zostały zgłoszone obydwa

wnioski.

- p. Kujawa poinformował, o potrzebie zatrudnienia nowego pracownika, który będzie nabywał

doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania zadań z zakresu prawa zamówień

publicznych i prowadzenia inwestycji, tak ażeby w chwili odejścia na emeryturę obecnych

pracowników mógł samodzielnie wykonywać zadania z zakresu obsługi inwestycji prowadzonych

przez PZD w Kole. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.370,00zł z

środków budżetu powiatu.

-p. Kujawa przedstawił pismo PZD/54211DT/E/43/2018 projekt umowy dotyczący ustalenia zasad

korzystania z dróg powiatowych przez pojazdy transportu samochodowego. Umowa dotyczy

współdziałania Stron w sposobie udostępniania przez Zarządcę i korzystania przez Użytkownika z



odcinków dróg powiatowych położonych w Kole - ul. Przemysłowa, ul. Toruńska i ul. Sienkiewicza

w celu transportu sprzętu i towarów do przebudowy linii PKP oraz zasad odpowiedzialności za

szkody. Użytkownik (firma TORPOL S. A.)

- p. Andrzej Łączkowski przedstawił pismo PZD.GK.042.04.2018 dot. uchylenia jednej z

wcześniejszych uchwał i podjęcie nowych uchwał dotyczących udzielenia dotacji celowych na

inwestycje drogowe przez Urząd Gminny w Dąbiu. Zarząd przyjął do wiadomości i wyraził zgodę

na wprowadzenie zmian.

Dyrektor PZD prosi o spotkanie członków Zarządu z wójtem Gminy Osiek Mały w celu omówienia

realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P

Łuczywno - Drzewce. Zarząd ustalił, że spotkanie odbędzie się 18 kwietnia br. o godz. 1000
•

Ponadto Zarząd Powiatu Kolskiego na posiedzeniu wycofał wniosek nr BRZ.0023.250.2017 z dnia

24.03.2017r o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Ad5.

Obecny na posiedzeniu Zarządu Pan Cezary Chmielecki przedstawił zestawienie wykonania

świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za okres styczeń - marzec 2018r - łącznie

wykonanie świadczeń 115,42%.

Pan Cezary Chmielecki przedstawił również informację o spłacie kredytów przez SPZOZ . Łącznie

na dzień 31.12.2018r. do spłaty pozostało 4.151.850,00zł.

Ponadto Dyrektor SPZOZ poinformował, że:

-zakończyły SIę prace remontowe w budynku sterylizacji, gdzie zostaje przeniesiona firma

sprzątająca;

- kończą się prace wykończeniowe i w najbliższym czasie ruszy Powiatowe Centrum Zdrowia

Psychicznego,

- zakupiony został laparoskop z środków własnych szpitala;

- na dzień 12.04.br zobowiązania wymagalne to kwota ok 300 tys zł.

Zarząd przyjął do wiadomości w/w sprawy.

Na posiedzeniu obecna była również Pani Lilla Urbaniak - Główny specjalista.

Naczelnik Wydziału Finansów Pani Amelia Woźniak przedstawiła projekt uchwały Zarządu

Powiatu Kolskiego w sprawie przekazania środków trwałych.

Postanawia się przekazać nieodpłatnie dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole system monitoringu

- rejestrator, monitor i kamery stałopozycyjne dla centrum diagnozy w ZST 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 0025.165.244.2018

Ad 7.

Wicestarosta przedstawił pismo Wydziału Organizacyjnego i Zdrowia OZ.3026.2.2018 dotyczące

zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 250.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie

inwestycyjne pn.: "Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole". Środki na

ten cel zabezpieczone zostaną w dziale 750, rozdział 75020, §6050. Zarząd wyraził zgodę.

Starosta przedstawił:

-wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kole SE.4352.2.2018 dotyczący akceptacji

objęcia nauczaniem indywidualnym uczennicy klasy l D liceum. Wydział Oświaty, Kultury i

Sportu OK.4352.7.2018 pozytywnie opiniuje powyższy wniosek. Zarząd wyraził zgodę na

realizację w/w wniosku w wymiarze 12h tygodniowo z środków własnych szkoły.

-wniosek Dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

ZOEW. 7071.13.2018 dotyczący wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla

ucznia oddziału przedszkolnego. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu OK.4352.8.2018 pozytywnie

opiniuje powyższy wniosek. Zarząd wyraził zgodę na realizację w/w wniosku w wymiarze 4h

tygodniowo z środków własnych Zespołu.

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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