
Prołokól nr 0022.182.2018

z posiedzenia Zarządu Po .iatu Kolskiego

\,r dniu 29 sierpnia 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000• Obradom p zewodniczył Starosta \Vi ńczysław

Obliząjek.

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

l. Wie lczyslaw Oblizajek

2. Marek Banaszew ki

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosi cka

5. Józef Rybicki

oraz

Zygmunt Sołtysia - karbnik Powiatu

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na: podstawie li ty obecności stwierdził, ze jest

wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

.Ad l.

Porządek obrad wstał pFzyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu posiedzenia Zarządu nr 0022.181.2018 z

dnia 22 sierpnia 2018 r. n ie wnosząc do niego uwag ipoprawek. Tym samym protokół ze stał

prz jęty j podpisany.

Ad 3.

Sekretarz Andrzej Tomczyk przedstav ił pismo SPZOZ (SPZOZ.GK.324.] l .2018

] SPZOZ.GK,324.12.20 18) dol. przej azania środków finansowych w kwocie 583 000 00 zł oraz

357 50000 zł na dofinansowanie zadania liRozbudowa. przebudowa i modernizacja oraz

wyposeżenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świs dozonych nu rzecz

mieszkańców powiatu" realizowany p zez SP ZOZ w Kole. Powyższe środku przezna zone zostaną.

zgodnie z zapisami Porozumienia nr OZ.03 1.3.2017 z dn. 27,04.2017r. na zapłatę faktury VAT nr



06/0812018 z dnia 08.08.2018r. OHlZ faktury 07/08/20J 8· z dnia 14.08.20] Br. Faktury mają

załączniki w postaci protokołów częściowego odbioru wykonanych robót podpisań przez

wszystkich inspektorów nadzoru budowlanego, Zarząd wyraził zgodę na wypłatę woloskowanej
kwoty.

Obecna na posiedzeniu główna księ go a Elżbieta Marciniak omówiła wykonanie planu

finansowego za. I półrocze 2018r. Plan roczny przychodóv ustalony na kwotę 35 120329,00 zł na
dzień 30.06.20l8:r, został wyk nany 'oV wysokości I? 395 841 79 zł, co stanowi 49 53% ..Koszty

działalności operacyjne] zostały zaplanowane na kwotę 34 630 00000 zł a wykonane w kwocie 17

897 150,51 zł. co stanowi 51,68%. Strata ze sprzedaży wyniosła -501 308.72 zł przy zaplanowanym

zysku 490 329,00 zł.

Zarząd Powiatu Kolskiego pozytywnie rozpatrzył pismo dyre tora P ZOZ W Kole odnośnie

dofinansowania do zadania pn. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP

ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"

na kwotę 245 385.00 zł oraz dofinansowanie do zadania pn. .Rozbudowa pracowni badań

udoskopowych w SP ZOZ w Kole" na kwot 42000000 zł .

• karbnik poinformował, że na najbliższej sesji "lo~•.taną ujęte następujące zmiany w budżecie:

- dofinansowanie zadania pn. ~.Rozbudowa, przebuda va, imodernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ

w Kole wraz z rozwojem us ug medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" na

kwotę 245 385 00 zł

- dofinansowanie do zadania. pn .••Rozbudowa pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ w Kole"

na kwotę 420 000,00 zł.
- przeznaczenie środków w kwocie 150 000 ł w związku ze zwiększeniem środków na: realizację

zadania pn., Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole".

- przeznaczenie środków w kwocie 61 400,00 zł na dokończenie inwestycji "Przebudowa ul.

Przemysłowej w Kole" ( mina Miejska w Kole na wl zadanie przeznaczy kwotę 40 960,00 zł

Środki. na powyższe cele pochodzą z nadwyż i budżetowej z lat ubiegłych,

Skarbnik przedstawił projekt uchwał. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata
2018-2027 O:FdZ wykonania planu finansowego PZOZ w Kole za I półrocze 2018f.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem ipoddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5



- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona Nr 0025.182.272.20] 8

Ad 5

Zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kujtury ] portu omówiła następujące sprawy:

- dyreh-tor Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowa czego 'IN Kole i dyrektor Z SPOhl Szkół

Techniezr ych Kole wystąpili do Zarządu Powiatu w sprawie ustaleula liczby wiecdyre torów

oraz określenie czasu powierzenia im tych funkcji, Zarząd podjął decyzje. że w ZOEW w Kole

zostanie powołanych 3 wicedyrektorów: Pani na okres 4 lat (Poradnia

Psychologiczno- Pedagogiczna w Kole). atomiast Pan Bursa Szkolna) i Pani

(wicedyrektor ds. Internatu) powołani zostaną na okres 1 roku. W ZST w

Kole w związku z realizacją projektu ,j owoczesne technologie w kształceniu zawodowym

elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnezo powiatów tureckiego i kolskiego'

zostanie powołany drugi wicedyrektor Pani na okres 1 roku.

- Dyrektor ZSRCKU w Kościelcu ZWtÓ'Cl SIę z prośl)ij" o ustalenie wysokości opłaty za

za waterowenie w Internacie ...Propozycja jest ab. kwota zakwaterowania wyniosła 50.00 zł

miesięcznie całodobowe wyżywienie li zł. Zarząd wyraził zgodę ..

- przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zak atercwanie w Bursie

Szkolnej prz. Zespole Opiekuńczo- Edukacyjno - Wychowawczym w Kole oraz o terminie

sposobie jej wnoszenia.

Zarząd po zapoznaniu się z.projektem ipoddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeci w - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała zo stała podjęta jednogłośnie ioznaczona Nr 0025.182.273.2018

Wicestarosta Marek Banaszewski po info rmował , ŻJ! w mie 'iącu czerwiec br. Rada Powiatu

przeznaczyła środki na przeprowadzenie remontów w szkołach ponadgimnazjalnych. W ZOEW

zaplano ane zostało zadanie Remont pokrycia dachu na budynku Bursy Sz olnej' na kwotę

25000 zł. Dyrektor Elżbieta Budzinska otrzymała kosztorys ofertowy z którego wynika, że całość

zadania wyniesie 42 085.64 zł, w związku z tym zwróciła się z prośbą o dołożenie brakującej kwoty

tj. l 7 080 zł. Zarząd wyraził zgodę.



Na żelnik Wydziału Promocji Zenon Wasiak omówił następujące sprawy:

- Przegląd Kolski wystąpił 'l.. propozycja umie zczenia artykułu pousorowanego, Koszt artykułu w

kolorze na. całą stronę to kwota 230 zł. Zarząd podjął decyzję że wykupiona zostanie połowa
strony na artykuł promoc jny do kwoty 615 zł.

- Powiat Kolski otrzymał darowizny na Dożynki Gminno- Powlato e w Rzuchowie w kwocie
6000 zł w związku tym zdarzeniem zachodzi potrzeba dokonania zmian finansowych w planie

Wydziału pelegające na wprowadzeniu do budżetu w/w kwoty ikowty 300 zł na promocję.

- powrócono do tematu wydania Złotej Księgi Polskiego amorzadu 2014 - 2m 8. Koszt publikacji

to lOS zł plus koszt transportu 20,91 zł. Zarząd podjął decyzje o zakupie 5 sztuk.

- Starosta Średzki wystosował zaproszenie na VIII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wiel opolskiej,

który ma się odbyć 08.09.2018r. Zarząd wyraził zgodę na uczestnictwo Koła Gospodyń Wiejskich z

Rzuchowa w uznaniu za współudział w przygotowaniu dożynek powiatowo- gminnych w

Rzuchowie,

- Zmniejsza si plan na promocję Powiatu o ] 000 zł w celu jego urealnienia (wynagrodzenia
bezosobowe

- naczelnik przedstawił wstępne kandydatur na prelegentów na uroczystą se ję Rady Po iatu

Kolskiego w dniu 20.09. br..z okazji ]00-lecia Odzyskania iepodległości, 100. rocznicy Wybuchu

Powiatania Wielkopolskiego oraz Jubileuszu 20- lecia Powiatu Kolskiego. Zarząd powróci do

tematu na najbliźszym posiedzeniu.

Ad 7.

ekretarz Andrzei Tomczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie

pozbawienia drogi kategorii drogi po latowej

Zarząd po zapoznaniu się z projektem ipoddał tę kwestię głosowaniu:

- wnios k poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu- głosów O

Uchwala została podjęta jednogłośnie ioznaczona Nr 0025.182.274.2018

Sekretarz poruszył temat dofinansowania do seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn.

"Numery Twoich Przyjaciół 998-1] 2 wraz z programem artystycznym organizowanym przez

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj. Wielkopolskiego w

Poznanlu, Spotkanie odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Kole w dniu. 02.1O.2018r. Zarząd
wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 500 zł.



karbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół

Techni zn ch v Kole. Zarząd po zapoznaniu ię z projektem i poddał tę kwestię głosowaniu:

~wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

wstrzymało .ę od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona r 0025.182.275.2018
Protokółowała: Malwina Morzycka

-.- m f!l.o.~dke.I , .
P'odpis" CzłonIi6l LU"'L.:~łdu.i

I. Wieńczysla.w O blizajek

2. Ma rek. Bana zews ki

3. CzesławMarek

4. V rszuła Kikosicka

5. Józef Rybicki
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