
Protokół nr 0022.168.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 09 maja 2018 r.

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

Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. JózefRybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

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 0022.167.2018 z

dnia 25 kwietnia 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad 3.

Główny Specjalista LilIa Urbaniak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w

sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole. Zmiany polegają na rozszerzeniu zakresu świadczeń leczniczych Oddziału Wewnętrznego

II z pododdziałem Diabetologii o świadczenie kardiologiczne oraz utworzenie Poradni

Pediatrycznej jako poradni kontrolnej pohospitalizacyjnej.



,,

Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Główny Specjalista Lilla Urbaniak przedstawiła pismo SPZOZ.GK.324.4.20 18 dot. przekazania

środków finansowych w kwocie 460 000 zł na dofinansowanie zadania "Rozbudowa, przebudowa i

modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych

świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" realizowany przez SP ZOZ w Kole. Powyższe

środku przeznaczone zostaną zgodnie z zapisami Porozumienia nr OZ.03l.3.2017 z dn.

27.04.2017r. na zapłatę faktur VAT z dnia 20.04.2018r. o numerach: 12/04/2018; 13/04/2018;

14/04/2018 oraz 15/04/2018. Wszystkie faktury mają załączniki w postaci protokołów częściowego

odbioru wykonanych robót podpisane przez wszystkich Inspektorów nadzoru budowlanego.

Zarząd wyraził zgodę na wypłatę wnioskowanej kwoty.

Ad 4.

Sekretarz Andrzej Tomczyk poinformował, że w II i III kwartale 2018r. w Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole zostanie przeprowadzony audyt przez kancelarię

Leśny i Wspólnicy Sp. z 0.0. Audyt obejmuje zakres: realizacji zadań określonych w regulaminie

organizacyjnym i statucie oraz dostępność udzielonych świadczeń zdrowotnych, realizację planu

finansowego i inwestycyjnego, ocenę sytuacji ekonomiczno- finansowej. Szpital musi przygotować

wszystkie potrzebne materiały do dnia 10 maja br.

Zarząd przyjął powyższej informacje do wiadomości.

Dyrektor SP ZOZ w Kole Cezary Chmielecki oraz radca prawny Małgorzata Skupin

poinformowali, że w okresie 02.03.- 13.04.2017 została przeprowadzona w szpitalu kontrola ZUS

w zakresie m.in. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz

innych składek, do których pobierania zobowiązany jest SP ZOZ w Kole. Kontrolą objęto okres od

01/2012 do 12/2015. W w/w okresie SP ZOZ w Kole zawierał umowy na udzielenie świadczeń

zdrowotnych z firmą AGMED. W okresie objętym kontrolą ówczesna dyrekcja szpitala zawarła

umowę z w/w firmą o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie obsady w zespołach

ratownictwa medycznego. Pracownicy, którzy byli zatrudnieni w SP ZOZ w Kole jako ratownicy

medyczni i pielęgniarki w zespołach wyjazdowych złożyli wnioski o udzielenie urlopów

bezpłatnych. W/w pracownicy w czasie przebywania na urlopach bezpłatnych świadczyli pracę w

szpitalu, na sprzęcie medycznym należącym do szpitala. Wynagrodzenia tym pracownikom

wypłacała firma AGMED. Zdaniem ZUS podmiot, na rzecz którego wykonywana była praca w

ramach umowy cywilnoprawnej jest zobowiązany do naliczania i opłacania należnych składek za

własnych pracowników. Pani mecenas poinformowała, że obecnie w Sądzie Okręgowym



rozpatrywane jest 18 spraw, w 7 zostały wydane orzeczenia. Biorąc pod uwagę decyzje ZUS, a

także orzeczenia sądowe dotychczas wydane w sprawach sądowych SP ZOZ w Kole będzie

zobowiązany uregulować ZUS łącznie na kwotę 1 241 823,48 zł plus odsetki za zwłokę. Kwota 216

107,72 zł z odsetkami została rozłożona na 34 raty miesięczne. Pozostała kwota w wysokości 1 025

715,76 zł z odsetkami aktualnie jest objęta postępowaniami sądowymi i po ich zakończeniu SP

ZOZ w Kole będzie zobowiązany ją uregulować na rzecz ZUS.

Dyrektor Cezary Chmielecki poinformował, że jest to duża suma do zapłaty, jeżeli będą już znane

wyroki Sądu Okręgowego, to planuje pojechać do dyrektora Wojewódzkiego Oddziału ZUS w

Poznaniu i spróbuje podjąć rozmowy dotyczące rozłożenia w/w sumy na raty, jednak nie wyklucza

zaciągnięcia kredytu bankowego na ten cel.

Zarząd postanowił, że powróci do tematu.

Mecenas Małgorzata Skupin poruszyła również sprawę lokatorów
---_

W/w osoby są lokatorami budynku położonego na terenie szpitala bez tytułu

prawnego. zajmowany budynek wymaga pilnego remontu. W związku z tym dyrekcja szpitala

rozwiązała umowę najmu lokatorom z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Do Urzędu

Miejskiego w Kole zostało wystosowane pismo dot. wyznaczenia w/w osobom lokali zastępczych.

Po otrzymaniu orzeczeń w sprawie eksmisji i braku wskazania lokalu zastępczego w/w lokatorzy

mają prawo wynająć lokal na koszt Gminy. Obecnie oczekują na odpowiedź ze strony Urzędu

Miejskiego.

Zarząd postanowił powrócić do tematu.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poruszył temat bankowej obsługi budżetu powiatu. Poinformował, że

z dniem 31 lipca br. upływa termin umowy na bankową obsługę budżetu powiatu i jego jednostek.

W związku ze zmianą warunków w zawieranych umowach z bankiem, SP ZOZ w Kole powinien

samodzielnie wybrać bank do obsługi bankowej. Obecny na posiedzeniu Dyrektor SP ZOZ w Kole

Pan Cezary Chmielecki zobowiązał się do poinformowania Głównej księgowej o tym temacie.

Ad5.

Obecni na posiedzeniu dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Kłodawie Pan Jerzy

Markowski i główna księgowa Pani Dorota Budynek przedstawili sytuację finansową placówki.

Zwrócili się z prośbą o zwiększenie miesięcznej raty środków przekazywanych do ZSP w Kłodawie

o kwotę 11 000 zł od miesiąca kwietnia do sierpnia (w sumie 55 000 zł) na pokrycie wydatków

rzeczowych. W celu zapewnienia odpowiedniej liczby stanowisk komputerowych dla uczniów,

którzy mają możliwość zdania egzaminów w sesji czerwiec- lipiec należy dokupić 6 zestawów



.' komputerów poleasingowych (koszt 5 000 zł), odpowiednie materiały i pomoce dydaktyczne

(kwota 2 000 zł). W sumie koszt przeprowadzenia egzaminów w czerwcu wyniesie 7 000 zł. Pani

Dorota Budynek powiedziała, że brakuje środków na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych w kwocie 87 936 zł. Ponadto w miesiącu sierpniu br. planowana jest wypłata

jubileuszy dla pracowników szkoły na kwotę 17 124 zł.

Zarząd wyraził zgodę na przekazanie wnioskowanych kwot w formie zaliczki w ramach aktualnego

planu finansowego.

Na koniec wystąpienia dyrektor Jerzy Markowski poinformował, że nauczyciele z ZSP w Kłodawie

nie mają wypłacanych dodatków motywacyjnego. Takie zalecenia były przedmiotem audytu, który

był przeprowadzany w placówce. Z informacji, które posiada inni dyrektorzy nadal wypłacają

dodatek motywacyjny zgodnie z obowiązującymi regulaminami wynagrodzenia.

Pan Józef Rybicki uważa, że należy wyegzekwować od innych dyrektorów, aby postępowali w

jeden sposób tj. albo wypłacali dodatki motywacyjne nauczycielom albo nie. Wicestarosta

zauważył, że należy w tym przypadku zmienić regulaminy wynagradzania w szkołach.

Ad 6.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole - dyrektor

p. G. Kujawa, p. M. Antosik i p. A. Łączkowski przedstawili następujące sprawy:

- p. Grzegorz Kujawa powrócił do pisma li PZD/5441/SL/17/2018 zawierające projekt umowy z

firmą TORPOL S.A. ul. Mogielińska lOG, 61-052 Poznań, w celu umożliwienia przewozów

towarów do przebudowy linii PKP ulicami Koła, tj. Toruńską, Towarową, Składową, Opałki,

Blizna, Przemysłowa, Poległych, Nagórna i Sienkiewicza. Po przeprowadzonych negocjacjach

Firma TORPOL wstępnie wyraziła zgodę na zabezpieczenie naprawy ulic w wysokości 400 tys. zł.

Kwota ta będzie stanowiła gwarancję ubezpieczeniową w przypadku nie wywiązania się firmy

TORP OL z naprawy szkód na użytkowanych ulicach. Zarząd akceptuje powyższe rozwiązanie i

wysokość kwoty zabezpieczenia.

- p. Kujawa zwrócił się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia drogi

powiatowej li 32l4P Kramsk- Szarłatów oraz odcinka drogi li 3206P położonego w obrębie

Szarłatów, Łuczywno w gminie Osiek Mały kategorii dróg powiatowych w związku z trwałym

wyłączeniem z użytkowania z uwagi na przeznaczenie w/w terenu na potrzeby eksploatacji węgla

brunatnego. Projekt uchwały stanowi realizację Ugody Nr 439/2011 z dnia 24.05.2011r. zawartej z

PAK KWB Konin S.A. Zarząd potwierdził konieczność podjęcia uchwały po wymaganych prawem

wystąpieniach o wydanie opinii do zarządów sąsiednich powiatów i Wójta Gminy Osiek Mały oraz

uzgodnienia z Zarządem województwa wielkopolskiego.



- p. Kujawa poinformował, że ponownie wpłynął wniosek pana Pawła Pokorskiego Pełnomocnika

KONCEPT WS Spółki z 0.0. dot. wydania uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury

technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji

sanitarnej w pasie drogowym ul. 3 Maja w Kole na odcinku zrealizowanym w 2016r. Powiatowy

Zarząd Dróg na pierwszy wniosek wnioskodawcy odmówił lokalizacji urządzeń argumentując

obowiązywaniem gwarancji na roboty drogowe. Zarząd uważa, że należy wystąpić do

wnioskodawcy z propozycją, aby zlokalizował sieci wodno - kanalizacyjne w pasie drogowym ul.

Sienkiewicza w Kole. Stosowne pismo przygotuje PZD w Kole.

- p. Łączkowski przedstawił pismo PZD.GK.052.05.2018 dot. Karty do głosowania pisemnego w

sprawie postępowania sanacyjnego spółki Hawe Telekom Sp. z o o dot. restrukturyzacji. Powyższa

spółka jest dłużnikiem Zarządu Powiatu - Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z tytułu

umieszczenia w pasie drogowy urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi za rok 2016 w

wysokości 32 789,26 zł wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia. Pan Łączkowski

omówił 2 propozycje układowe, które zostały zaproponowane przez Zarządcę masy sanacyjnej.

Odpowiedź należy udzielić do 25 maja br.

Zarząd postanowił, że ostateczną decyzje podejmie na kolejnym posiedzeniu Zarządu po

przeprowadzeniu przez PZD w Kole konsultacji z radcą prawnym i służbami finansowymi SP w

tym temacie.

- Dyrektor Grzegorz Kujawa przedstawił

a) projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg

gminnych. Zgodnie z projektem uchwały wyraża się pozytywną opinię dot. zaliczenia do kategorii

dróg publicznych gminnych dotychczasową drogę wewnętrzną, położoną na działce o numerze

ewidencyjnym 191 w miejscowości Wiesiołów, gm. Dąbie.

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 0025.168.247.2018

b) projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg

gminnych. Zgodnie z projektem uchwały wyraża się pozytywną opinię dot. zaliczenie do kategorii

dróg publicznych gminnych dotychczasową drogę wewnętrzną położoną na działkach o numerze

ewidencyjnym 14 oraz 114 w miejscowości Chełmno, gm. Dąbie.

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 0025.168.248.20

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju

przedstawił następujące sprawy:

- pismo wójta Gminy Grzegorzew nr SW.5522.4.2018 dot. udzielenia pomocy przy organizacji

Zarządzania Kryzysowego Pan Zenon Wasiak

etapu powiatowego XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zarząd

wyraził zgodę na przekazanie na w/w Turniej nagród dla najlepszych drużyn i najlepszego

zawodnika w kateo-nri; szkół podstawowych i gimnazjów w formie materiałów promocyjnych.

w sprawie przedłużenia stałej płatnej współpracy pomiędzy firmą AJK

KoZaj~olskim na 2018r. oraz zwiększenia kwoty wysokości umowy do 800 zł/m-c.

Zarząd postanowił przedłużyć umowę z w/w firmą, wysokość kwoty umowy pozostaje na

dotychczasowym poziomie.

- pismo Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie Zarząd Koła nr 7 dot.

dofinansowania "Zawodów Wędkarskich dla Dzieci" organizowanym w dniu 17.06.br na Zalewie

Ruszkowskim. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie nagród rzeczowych.

- pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole OZ-0700-5/18 dot.

organizowania "Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS". W piśmie tym zwrócono się z

prośbą o możliwość wsparcia działań w formie rzeczowej obejmującej organizację oraz zakup

upominków dla laureatów mieszczących się w kwocie do 1000 zł. Zarząd ustalił, że należy

zorientować się na jakich zasadach było udzielone wsparcie w roku poprzednim. Poza tym sprawą

powinien zająć się Wydział OK.

z wyd. SZACH z Bydgoszczy, który zwrócił się do Zarządu Powiatu o

wyrażenie zgody na wydanie folderu z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. Koszt

wytworzenia folderu będzie bezpłatny, gdyż zostanie on sfinansowany ze środków zebranych od

sponsorów. Naczelnik Zenon Wasiak uważa, że zamiast w/w broszury można wydać folder z

propozycjami tras zwiedzania powiatu kolskiego. Zarząd wyraził zgodę na podjęcie rozmów z

Panem w sprawie wydania folderu z propozycjami tras zwiedzania powiatu kolskiego.

Jednocześnie mozna zaproponować, aby z okazji Jubileuszu Odzyskania Niepodległości ukazać w

publikacji miejsca związane z historycznymi wydarzeniami na terenie powiatu.

- pismo prezesa Towarzystwa Samorządowego Ireneusza Niewiarowskiego w sprawie wskazania

kandydatów do otrzymania Europejskiego Medalu Samorządowego w kategorii pracownik

samorządowy oraz lider lokalny. Na lidera lokalnego Zarząd wytypował kandydaturę Pana Michała



Wróblewskiego - przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Kole. Kolejna kandydatura zostanie

wskazana przez Sekretarza.

- pismo KPP w Kole Wydział Ruchu Drogowego R-MP-0151-32/18. Naczelnik poinformował, że

są zabezpieczone środki w budżecie powiatu w planie finansowym Wydziału PZ w ramach

funduszu wsparcia Policji w wysokości l 400 zł, musi zostać zawarte Porozumienie. Zarząd

zobowiązał Naczelnika Wydziału PZ do przygotowania pisma informacyjnego do KPP w Kole.

Dyrektor PCPR Urszula Polewska podziękowała Zarządowi Powiatu za pomoc przy zrmame

organizatora prowadzenia Terapii Zajęciowej w Kłodawie (poprzedni organizator Stowarzyszenie

"Sprawni Inaczej" nie prawidłowo wydatkował środki). Rada Miejska w Kłodawie na sesji w

kwietniu br. jednogłośnie przegłosowała Uchwałę dot. zmiany organizatora WTZ. Od 01.06.br

organizatorem Warsztatów będzie Urząd Miejski w Kłodawie.

Dyrektor Urszula Polewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie

zmiany uchwały Nr XLV/308/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie

ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018 roku. Zarząd nie

wniósł uwag do projektu uchwały.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił następujące zmiany w budżecie na 20 18r.:

- ZSE-A w Kole ZSE-A.312.5.2018 zmiany w planie wydatków budżetowych w Rozdziale 80115 w

§ 4010 w kwocie 18 336 zł w związku z wypłatą, w m-cu maju 2018r. odprawy emerytalnej dla

pracownika niepedagogicznego. Zarząd wyraził zgodę.

- PCPR w Kole RN.0602.19.2018 zmiany planu wydatków w rozdziale 85311 § 2320 dotacji na

dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Konińskiego w kwocie 638,76 zł.

Zgoda Zarządu.

-zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako pokrycie wydatków związanych z wycofaniem

z eksploatacji do stacji demontażu 5 pojazdów w roku 2017. Zgoda Zarządu.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

- Skarbnik poinformował, że nadal brak jest odzewu ze strony Gminy Grzegorzew dot. zmiany

Uchwały Rady Gminy Grzegorzew w zakresie konkretyzacji kwot na poszczególne zadania



'.

drogowe, które mają być współfinansowane wspólnie z Powiatem. Przypomniał, że aktualne

pozostaje nierozliczone zobowiązanie Gminy Grzegorzew wobec Powiatu z tytułu budowy mostu

na rzece Rgilewce. Zarząd postanowił, że sprawę tę należy priorytetowo wyjaśnić z Wójtem Gminy

Grzegorzew.

Ad 10.

Zarząd podjął decyzje w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu Powiatowemu Zarządowi Dróg w

Kole dla nieruchomości położonej w Gminie Osiek Mały: Łuczywno, działka nr 116/1 oraz

Szarłatów, działki nr 22/4, 55/6, 29/5, 96/6 (GN.P.6844.5.2018). W/w nieruchomości zostaną

włączone do zasobu gruntów Powiatu Kolskiego.

Wicestarosta przedstawił następujące pisma:

- wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole ZST.KS.0320.14.2018 dotyczący

zaliczkowego przekazania środków finansowych w kwocie 30 575, 00 zł z przeznaczeniem na

odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c kwiecień oraz kwoty

145030,00 zł na dokonanie odpisu na ZFŚS.

Zarząd wyraził zgodę na przekazanie wnioskowanej kwoty w formie zaliczki w ramach aktualnego

planu finansowego.

- wniosek Dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole ZOEW

7071.17.2018 dotyczący przyznania środków finansowych w kwocie 37 500,00 zł na wykonanie

koniecznych prac remontowo modernizacyjnych- dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji w salach

lekcyjnych SOS- W w Kole.

Zarząd wyraził zgodę na przekazanie kwoty 37 500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i

montaż urządzeń klimatyzacji w Zespole Opiekuńczo-Edukacyj no- Wychowawczym w Kole".

Zostanie zwiększony plan wydatków w Dziale 801, Rozdziale 80l02§ 6050. Zmiany zostaną

wprowadzone na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Sekretarz Powiatu Pan Andrzej Tomczyk przedstawił projekty uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego

w sprawie:

a) zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja zawodowa osób

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (IV)" w ramach Działania 6.1

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe

realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -

2020

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 0025.168.249.2018

b) zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja osób młodych

pozostajqcych bez pracy w powiecie kolskim (IV)" w ramach Działania 1.1 "Wsparcie osób

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe JJ

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego

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 0025.168.250.2018

Poza tym Sekretarz przedstawił:

- pismo OK.2111.9.2018 w sprawie wytypowania trzech przedstawicieli organu prowadzącego do

Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza

Wielkiego w Kole. Zarząd wytypował Panią Dorotę Szkudlarek, Panią Janinę Roszkiewicz i Pana

Andrzeja Tomczyka. Na przewodniczącego Komisji został wskazany Pan Andrzej Tomczyk.

- pismo OK.031.8.20 18 dot. wsparcia finansowego konkursu "Wiedzy o Samorządzie

Terytorialnym" współorganizowanego przez Towarzystwo Samorządowe i Powiat Kolski. Zarząd

wyraził zgodę na współorganizowanie konkursu i zakup nagród dla uczestników do kwoty 2000 zł.

- Prezes Orkiestr Dętych Jerzy Budka zwrócił się z prośbą o wytypowanie trzech przedstawicieli do

Komisji Konkursowej na XX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, który odbędzie się w dniu 03

czerwca 2018r. Zarząd wytypował Pana Marka Banaszewskiego, Pana Marka Kłanieckiego i Pana

Roberta Kropidłowskiego.

- pismo Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski Zarząd Powiatowego Koła w Kole.

Zarząd w uznaniu za osiągnięcia jednego z podopiecznych Związku i w podziękowaniu za

promocje Powiatu Kolskiego proponuje zakup specjalistycznej kamizelki ratunkowej do kwoty

l 500 zł.



Protokółowała: Malwina Morzycka
M 0\0co,J~rn. () ./.................. \~ .

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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