
Protokół nr 0022.174.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 27 czerwca 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

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Andrzej Tomczyk- Sekretarz 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 0022.173.2018 z

dnia 20 czerwca 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Dyrektor PCPR w Kole poinformowała, że Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej" z Kłodawy wpłaciło

na przełomie maja i czerwca 2018r. należności wraz z odsetkami zgodnie z decyzjami Starosty

Kolskiego z dnia 20.03.2018r. Z dniem 21.06.2018r. została podpisana umowa określająca warunki

dofinansowania kosztów działalności WTZ ze Stowarzyszeniem "Sprawni Inaczej" w Kłodawie, w

której zawarto nowe postanowienia m.in. regulujące warunki zatrudnienia w Warsztacie. Zarząd

przyjął do wiadomości.



Ad4.

- p. Łączkowski przedstawił pismo PZD.GK.067.06.20 18 dot. Karty do głosowania pisemnego w

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

Wierzycieli wycofała się z propozycji układowej z dnia 14.12.2016r., na kóre Zarząd Powiatu

wyraził zgodę. Pan Łączkowski przedstawił Zarządowi Powiatu nową propozycję, która zakłada, że

dłużnik spłaci należności w podziale na IIczęści - Iczęść należności będzie spłacona w 20 ratach, a

druga część jednorazowo w 100%. Zarząd wyraził zgodę na takie rozwiązanie.

Dyrektor Grzegorz Kujawa w nawiązaniu do pisma Urzędu Miejskiego w Kole nr IP.72iO.2.2017 z

dnia 11.06.2018r. przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie opinii o zaliczeniu

dróg do kategorii dróg gminnych (droga nr G497561 - ul. Jana Pawła II w Kole, biegnącej od ul.

Włocławski do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich - Powstania Warszawskiwego).

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 0025.174.261.2018

Dyrektor PZD w Kole odczytał pismo skierowane do wójta Gminy Osiek Mały informujące, że

inwestycja drogowa polegająca na budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-

Drzewce będzie realizowana przez Powiat Kolski, jednocześnie oczekujemy przekazania kompletu

kopii wydanych decyzji administracyjnych aktów prawa miejscowego wraz z załącznikami

graficznymi na terenach objętych lub mających wpływ na planowaną drogę. Zarząd przyjął do

wiadomości.

Zarząd Powiatu został poinformowany, że istnieje konieczność zawarcia nowego porozumienia w

zakresie poboru opłat za parkowanie pojazdow w strefie płatnego parkowania pojazdów

samochodowych na drogach! ulicach powiatowych w mieście Koło, ponieważ poprzednie straciło

ważność.

Ad5.

Dyrektor SP ZOZ w Kole poinformował, że pielęgniarki z bloku operacyjnego wystąpiły o

podwyższenie wynagrodzeń o 50% od dnia 01.07.br. Dyrektor podjął decyzję, że ze względu na

sytuację finansową szpitala podwyższy wynagrodzenia pielęgniarkom o 20%. Zarząd przyjął do

wiadomości, jednocześnie deklaruje współpracę z dyrektorem SP ZOZ w Kole.

Dyrektor wspomniał, że jest po rozmowie z dyrektorem wielkopolskiego Oddziału NFZ Agnieszką

Pachciarz i otrzyma środki na uruchomienie poradni diabetologicznej, pulmonologicznej i

onkologii.



•

Główny Specjalista Lilla Urbaniak przedstawiła pismo SPZOZ.GK.324.6.2018 dot. przekazania

środków finansowych w kwocie 300 000 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 ID" OZ.03l.3.2017 z dn.

27.04.20l7r. na zapłatę faktury VAT ID" 19/5/2018 z dnia 25.05.2018 oraz faktury VAT nr

05/06/2018 z dnia 08.06.2018.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 6

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Zenon Wasiak przedstawił

następujące sprawy:

- dyrektor ZSCKR w Powierciu mgr inż. Marian Aleksiński zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody

na wystawienie stoiska szkoły na Święcie Powiatu. Zarząd wyraził zgodę;

- Komendant Policji w Kole zwrócił się z prośbą udzielenia wsparcia finansowego, w związku z

organizacją Święta Policji. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie kwoty w tej samej wysokości, co

w roku ubiegłym.

wystąpił z inicjatywą wykonania tablicy pamiątkowej w Kole z okazji
------------------~

100- lecia Niepodległości i umieszczenia jej na budynku Starostwa Powiatowego w Kole. Zarząd

wyraził zgodę na sfinansowanie wykonania tablicy z budżetu Wydziału Promocji.

Ad7

Sekretarz Andrzej Tomczyk przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie powołania

komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze

zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego

Zarząd po zapoznaniu się z projektem i poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło ~ głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.174.262.2018

--_



•

Sekretarz Andrzej Tomczyk przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie powołania

komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze

zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego

Zarząd po zapoznaniu się z projektem i poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.174.263.2018

Ad 8

Wicestarosta Marek Banaszewski przedstawił następujące sprawy:

- pismo ZST.KS.0320.19.2018 w sprawie zaliczkowego przekazania środków finansowych w

kwocie 47 000 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie naliczonych składek od wygrodzeI'l. za m-c

czerwiec do ZUS, odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od os. fiz. za m-c czerwiec oraz

na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych.

Zarząd rozpatrzył w/w pismo, ale przekazywanie środków uzależnia od bieżącej analizy sytuacji

szkoły oraz posiadanych środków finanoswych.

- pismo Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kole w

sprawie środków przyznanych na zakup pamiątkowych miniatur sztandaru oraz przygotowanie

filmu profilaktyczno- promocyjnego z uroczystości nadania sztandaru w kwocie 7 000 zł. W

związku z tym, Zarząd zaproponuje Radzie Powiatu przeniesienie kwoty 7 000,00 zł do dz. 750,

rozdziału 75075 §4300 na promocję powiatu.

Protokółowała: Malwina Morzycka

....~: ~?~~ .
Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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