
Protokól nr 0022.179.2018

z posiedzenia ZarLądu Powiatu Kolskiego

w dniu 08 'ierpnia 2.fUS r.

Posiedz nie Zarządu rozpoczęłn sit; o godz. l0°0• Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław

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

l. Wieńczysław Oblizaj k

2. Czesław Marek

3+ Urszul a Kikosi cka

4. Józef Rybicki

oraz Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że jest

wymagane quorun i przystąpił do omawiania ternató przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Prze bieg posiedzenia

Ad 1.

Porządek obrad został przyj ęty przez Zarzt ci.

Acl2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.118.2018 z

dnia O" ierpnia 2018 r., nie wnosząc do niego uwag ipoprawek. Tym samym protokół został

prz Jęty i pcdpisan .

Pani Lilla Urbanlak przedstawiła pismo "-PZOZ dm. przekazania środków finansowych w kwocie

360000 zł na dofinansowanie zadania "Rozbudowa, przebudowa imodernizacja oraz V\rypo aż nie

SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mi szkańców

powiatuli realizowany przez SP ZOZ w Kole. Powyższe środku przeznaczone zostaną zgodnie z

zapisami Porozumienia nr OZ.031.3 .20 17 7. dn. 27.04.20171".na zapłatę faktury VAT nr 10/07/2018

z;dnia 13.07.2018. Faktura ma załączniki w postaci protokołów częściowego odbioru wykonanych

robót podpisane przez wszystkich nspektorów nadzoru budov lanego. Za z d wyraził zgodę na

wypłatę wni skowanej kwoty.



Ad 4.

Naczelnik Wydziału promocji Zenon ::Vasiak:

~ przedstawił pismo Kom ndanta Powiatowego Policji "Al Kole' dOL wsparcia finansowego w

zakresie wydania ulotki prewencyjnej dla dzieci ..Bezpieczna droga do szkoły". Zarząd \;l, raził

zgodę na przeznaczenie na powyższy cd 55Q zł, środki będą pochodzić z działu bezpieczeństwo

publiczne iochrona prz ciwpoźarowa.

- poinformował, ze drużyna z LO w Kole wygrała XXVI Ogóluopolskie Mistrzostwa Pierwszej

Pornocy PCK w Rzeszowi . Zarząd wyraził zgodę na zakup nagrody dla laureatów do kwoty 700

zł.

- Zarząd Z'ł ró ił . ię do naczelnika Zenona Wa iaka o przygoto anie gadżetów. które zostaną

wręczone w d :IlU ] 2.08..br. dla laureatów Wyścigu Kolarskiego o Srebrną Szprychę Memoriał im.

Zdzi ława Walczaka,

Ad5_..

p.o. dyrektor PCPR w Kole Pani Agnieszka Rusin przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 24·maja 2018 roku w sprawie ustalenia. wysokości środków finansowych PFRON

przypadających na realizacj określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 1 społecznej

osób niepełnosprawnych w Powieci Kol kim w 201 g roku. Zarząd 'unduszu Z\ iększyl śn dki dla

Powian Kolskiego o kwotę 5l 002 00 n. Środki LI;; wstaną przeznaczone na dofinansowanie

ko ztów działania WTZ.. Wkład własn pawi atu wyniesi e 12% tj. 6 954 S4 zł. Zarząd wyra;(ł

zgodę,

Następnie Pani Agnieszka Rusin przedstai na 2 projekty uchwal Zarządu Powiatu Kol kiego.

'l. Projekt uchwały w sprawie udziel nla p lnomocnictwa dla p.o, Dyrektora Powiatowego Centrum

Pornocy Rodzinie w Kole.

Zarząd po zapoznaniu Się z projektem ipoddał tę kwestię głosowaniu:

~wniosek poparło - głosów 4

~przecis - głosów O

~wstrzymało się od głosu - głosów O

chwała zo tała podjęta jednogłośnie ioznaczona r 0025.179.268.2018

2. Projekt uchwały \v sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyr. ktora Powiatowego Centrum

Pornocy Rodzinie w Koje do podejmo ania 'zyl1l1ośc.i w zakresie realizacji projektu

pozakonkursowego.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem ipoddał tę kwestię głoso 'aruu;

- wniosek poparło - głosów 4



- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i ozn aczona Nr 0025.179.269.2018

Ad 6.

Dyrektor Cezary Chmielecki poinformował, że jest konieczność wykonania robót dodatkowych w

zakresie rozbudowy szpitala ipotrzeba zakupu sprzętu do endo: kopii. W związku z tym zwrócił się
z wnioskiem o przyznanie SP ZOZ w Kole dofinansowania w kwocie 2435407,00 zł.

Starosta poinformował że nadal obowiązuj porozumienie za arte pomiędzy powiatem kolskim a

SP ZOZ w Kole. Zgodnie z zapisami porozumienia powiat przekaże 6 683 000,00 zł na r alizację

inw stycji, wkład własny szpitala wyni ie l 166 000,00 zł. Odnośnie dofinansowania

dodatkowych prac budo lanych i zakupu sprzętu na potrzeby .zpitala, Zarząd nie podjął wiążącej

decyzji, powróci do tematu po otrzymaniu od dyre tora Clunicleckiego szczegółowego wykazu

robót budowlanych.

Dyrektor Cezary Chmielceki w pomniał, że jest zgoda NFZ na przyznanie dla szpitala w Koi

pakietu onkologicznego.

a posiedzeniu obecna była Pani Lilla .rbaniak,

D rektor Waldemar Koligor przedstawił koncepcję zagospodarowania jednego z pomieszczeń w

O w Kole. Proponuje przy tąpieoi do projektu ,Małe kino społecznościow szansą na rozwój

zasobów kultury", Obe nic jest. możliwość pozyskania środków z WRPO 2014 , wnioski należy

składać do końca sierpnia br. Dofinansowanie z EFRR wyniesie 85% .. a 15% to wkład własny,

Zarząd powróci do tematu, po otrzymaniu na piśmie szczegółó przedsięwzięcia z podaniem

całego kosztory u zadania.

Protokółowała: Malwina Mon cka

..........J.J.rlQ.\~~.,._ .
Podnis;y Cz,lonków Zarz"ldu;

t. Wieńczysław ObJilajek /
2-. ze. ław Ma rek

3. r 'zul a Kiko teka

4. .Jócz:ef Rybicld
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