
Protokół nr 0022.175.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 11 lipca 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10°°. 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.

Ad2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.174.2018 z

dnia 26 czerwca 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przy-

jęty i podpisany.

Ad3.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole Jarosław Wasilewski zwrócił SIę z prośbą o

wyrażenie zgody na udostępnienie sali nr 15 wraz z częścią holu w ZST w Kole w celu wykonania

remontu przez firmę Saint- Gobain. Szkoła zostanie również wyposażona przez w/w firmę w sprzęt

IT na podstawie umowy użyczenia, zostaną zakupione meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia



zajęć dydaktycznych. Koszty remontu i wyposażenia sali, czyli 183 500 zł zostanie pokryty przez

firmę. Zarząd wyraził aprobatę do działań podejmowanych przez firmę Saint Gobain i wyraził

zgodę na użyczenie pomieszczeń.

Ponadto Dyrektor zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację księgową środków

trwałych z wyposażenia stanowisk dydaktycznych Warsztatów Szkolnych tj. maszyn i urządzeń,

które zakupione zostały w latach 1957-1972. Zarząd wyraził zgodę na likwidację w/w urządzeń,

dając jednocześnie Panu Dyrektorowi wybór czy powyższe sprzęty zostaną sprzedane czy

zezłomowane.

Ad4

Naczelnik Mariola Jóźwiak przedstawiła następujące sprawy:

- poinformowała, że Miasto Koło, odmówiło przejęcia nieruchomości zabudowanej budynkiem

mieszkalnym wraz z lokatorami, położonej w Kole przy ul. Zielonej ze względu na brak środków

finansowych w budżecie miasta na remont w/w budynku. Zarząd postanowił, że należy

zorganizować spotkanie z lokatorami, którzy tam zamieszkują i przedstawić im ofertę sprzedaży

tych lokali z możliwością udzielenia bonifikaty.

- postanowienie Burmistrza Miasta Koła w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w

sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości położonej w Kole oznaczonej nr

działki 38 ark. mapy 12. Zarząd poprosił Panią Naczelnik, aby omówiła w/w sprawę z radcą

prawnym, po czym zostanie zorganizowane spotkanie z Z-cą Burmistrza Miasta Koła w celu

wyjaśnienia tematu.

- powrócono do tematu zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Koło nieruchomości gruntowej,

stanowiącej własność Powiatu Kolskiego, położonej w m. Powierciu Wieś, na cele infrastruktury

wodociągowej. Pani Naczelnik wyjaśniła, że Gmina Koło poniesie z tego tytułu koszty podziału

działki i operatu szacunkowego oraz koszty notarialne. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 5

Główny Specjalista Lilla Urbaniak przedstawiła pismo SPZOZ dot. przekazania środków

finansowych w kwocie 60 000 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 faktury VAT nr 10/06/2018 z dnia 15.06.2018. Faktura ma załączniki w

postaci protokołów częściowego odbioru wykonanych robót podpisane przez wszystkich

Inspektorów nadzoru budowlanego. Zarząd wyraził zgodę na wypłatę wnioskowanej kwoty.



Pani Lilla Urbaniak przedstawiła również pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek Położnych w

Koninie dot. obecnych warunków pracy i płacy. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad6.

Dyrektor SP ZOZ w Kole Cezary Chmielecki przedstawił informację o spłacie przez SP ZOZ w

Kole kredytu nr 21/10/3821 z 2010r. w kwocie 7 500 000 zł. Na dzień 31.12.2018r. do spłaty

pozostało 4 017 924,00 zł.

Dyrektor powiadomił, że Gmina Kłodawa zobowiązała SIę dopłacać kwotę 15 000 zł do

działalności POZ w Lubońku, które w lutym br. zostało przejęte przez SP ZOZ w Kole (Poradnia

lekarza POZ, gabinet diagnostyczno- zabiegowy dla dzieci i dorosłych i punkt szczepień).

Ad 7.

Wicestarosta Marek Banaszewski przedstawił pismo PZD/54/SLlPłytkill/20 18 dot. wyrażenia

zgody na przekazanie nieodpłatne na rzecz OREW ul. Wojciechowskiego w Kole 270 szt. płytek

chodnikowych w celu utwardzenia podłoża pod teren służący do realizacji zajęć tematycznych dla

podopiecznych placówki. Zarząd wyraził zgodę.

Ad8

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił zmiany do budżetu powiatu, które zostaną wprowadzone

uchwałą Rady Powiatu Kolskiego:

- Pismo Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu Nr WF.0761.15.2018 z 06.07.2018r. dot.

przyznania dotacji w kwocie 750 000 zł w ramach Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania

pn.: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole".

- Wydział PZ (PZ.3026.4.2018) przeniesienie środków finansowych między §§ w kwocie 2 611,00

zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 o kwotę 100 zł na

zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

szkoły w ZSP w Kłodawie".

Zarząd wyraził zgodę na powyższe zmiany.

Ponadto Skarbnik przedstawił Decyzje Starosty Kolskiego w zakresie umorzenia zobowiązania z

tytułu należności głównej, odsetek i kosztów upomnienia

wobec powiatu kolskiego. Zarząd przyjął do wiadomości.



5. Józef Rybicki

Protokółowała: Malwina Morzycka

..........~.:.~.~~.~ .

Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka
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