
Protokól nr 0022.1RS.20'ł8

z posiedzen ~a Za r""l:~ldu Pow iatu Kol ł lego

w dniu 19 wrzdnia 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło si o godz. ]ODD. Obradom przewodniczył Starosta V/i ńc sła

Oblizajek.

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

l. Wieńczy la' Oblizaiek
2. M arek Banaszewski

3. Czesłav Marek

4. Józef Rybleki

oraz

Andrzej Tomczyk Sekretarz Powiatu

Zygmunt ołtysiak - Skarbni Po latu

Starosta powitał wszystkich ob cnych. a następnie na podstawie listy obecności stwi rdził, że j st

wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

"załącznik nr 2 do protokołu:

Przebieg posiedzenia

Ad_I.

Porządek obrad został przyj ęty przez Zarząd.

Ad2.

Członkowie Zarządu zapo nali się z tre cia protokołu z posiedzenia Zarządu ru 0022.184,2018 z

dnia 11 września 2018 r., nie wnosząc do niego uwag ipoprawek. Tym samym protokół został

przyjęty ipodpisany.

~

Główny specjalista ds. pra owniczych Pani Lilla Urbaniak powróciła do sprawy zatrudni nia

ci f ktom P ZOZ w Kole w poradni diabetologicznej , na które Żarzad wyraził zgodę na

po siedzeniu w dniu 05 września br, Na dzisi ejszym po i dzeniu ustalono wysokość wynagrodzenia

za w/w pracę. Podwyższenie wynagrodzenia miesięcznego nastąpi od 01 Wf eśnia 2018r. do 3]

grudnia 20 lBr. o kwotę 2 100.00 zł.



Ad 4.

Naczelnik Jacek Nowaczyk powrócił do tematu usuwania azbestu z terenu Powiatu Kolskiego.

Wydział Ochrony Środowiska w dniu 14.09.br wysłał ponaglenie do Wykonawcy z uwag,-,,!, że

roi ważane jest zerwanie umowy, gdyż pracę nie są wykonywane zgodnie z postanowieniami

UmoV\1')'.Obecnie Wykonawca zakończył już p acę na. terenie gm, Olszówka, Chodów iKłodawa.

aczelnik nadmienił, że LIniOWa za aria jest do "'O.09.br jeżeli praca. me zostanie wykonana w

prze idzianyrn terminie, wówczas Wykonawca za każdy dzień opóźnienia musi zapłacić karę

200 zł.

aczelnik poinformo al, 'li:: w dniu jutrzejszym odbędzie się walne posiedzenia Spółki WAlE Sp
z 0.0. w której Powiat Kolski ma 1 szt. udziału. Jeden z punktów porządku przewiduje likwidację

spółki i umorzenie . kładu własneg (wkład Powiatu wyno j lOOO zł. Zarząd przyj I do

wiadomości.
'"-'

od 5.

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

Kolskiego sprawie zmiany uchwał r 11/332/20] 8 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie

ustalenia wysoko 'ci środków finansowych PFRO przypadających na realizację określonych zadań

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w

20] 8 roku, Zmiana pod yktowena jes! przez to. że nie\vy korzystane zostały środki przez Powiatowy

Urząd Pracy i pracodawców oraz przesunięcia z programu. ortopedycznego w łącznej kwocie 25

056,63 zł. Propozycja jest, aby w/w środki przeznaczyć na dofinansowanie likwidacji barier

architektonicznych, w komunikowaniu su; i technicznych. w związku z indywidualnymi

potrzeba ni. Zarząd vvyraził zgodę.

Ad 6.

Główny księgowy PZD w Kole Andrzej Łączkowski poruszył następujące sprawy:

- zostały ogłoszone trzy przetargi na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na:

.Przebudowie drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kicłezewek Smużny Pierwszy" ] nie

została z OZOM żadna oferta, Zarząd podjął dec zje aby został ogło zon je zcze jeden p zetarg w

tym za sre ie;

- propozycja podziału środków w kwocie 4 900 000,00 zł na budowę nowego odcinka drogi

powiatowej m 3206P relacji Luczywno- Drzewce w następujący sposób:

- 20] 8r.- ]00 000.00 zł

- 201 9r.- 1 000 000 00 zł

- 2020r. - 3 800 00000 zł



Zerzad \V)'r3zH zgodę na w/w podział rodków, jednocześnie wyraził zgodę na przeprowadzenie

prlletargu w trybie wieloletnim.

- dokonano analizy pisma PZD.GK.087.09_2018 dnia 13.09.20181'. dot, prośby o zwiększenie

planu wynagrodzeń dla pracowników PZD w Koje. Po krótkiej dyskusji Zarząd wyraził zgodę na

dokonanie zwiększ nia planu wynagrodzeń dla pracowników PZO w Kole

- Zarząd zapoznał się z Postanowieniem nr PZD/PostJ82120 18 dot. pozytywnej opinii odnośnie

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Koła w rejonie ulic
Toruńskiej i Broniewskiego.

Afl7.

acze lnik Maci o Ia J ćźwiak poinformowała, że P ani gm, Bablak

"wystąpiła z wnioskiem o wykup gruntu- pasa drogowego drogi powiatowej nr -199P w m.Góra].

PZD V Koje negatywnie zaopiniowało w/w wniosę . Zarząd postanowił, ze należy w pierwszej

kolejności zorientować się czy posiada głoszenie na budowę og odzeni a, po

uzyskaniu tych informacji Zarząd powróci do tematu j podejmie ostateczną decyzię.

Bank PKO jako współwłaściciel na ul. Prusa w Kole posiada prawo wieczystego użytkowania (,

zakresie chodnika. z infrastrukturą). Powiat Kolski wystąpił do Banku z propozycją wykupu.

W 04.200r. został sporządzony operat zacunkowy na kwot Ił 210 zł, Bank PKO wówczas

odmówił. Bank PKO zleci sporządzenie nowego operatu, który wyniósł 16 100 zł Zarząd wyraził

zgodę na wykup wartości prawa użytkowanja wieczystego za kwotę 16 100 zł.

Ad 8.

Dyr ktor SP ZOZ w Kole zapoznał Zarząd z następującymi prawami:

- planowań jest zatrudnienia na Oddziale hirurgii lekarzy ortopedów'

- od, 01.1 O.br na Oddziale Chirur li h clą w konvwane zabiegi biopsji;

~ w dniu l !'tU9.br zostały przeprowadzone konkursy na pielęgniarki oddziałowe na oddziale

Wewnętrznym l, Wewnętrznym n i Chirurgii. Po przeprowadzeniu pos ępowania konkursowego

zostały wybrane pielęgniarki Oddzi ałowe·

a posiedzeniu obecna była Pani Lilla Urbaniak,

Ad9

karbnik zapoznał Zarząd z następuj ącymi sprawami:

- proj kt uchwały Rady Powiatu Kol 'kiego w sprawie uchylenia uchwały nr AL1II290/20 17 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku.w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu

bankowego z przeznaczeniem na finans warne planowanego deficytu powiatu w roku 2018 oraz



spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Uchwała zostanie wprowadzona na najbliższej sesji Rady

Powiatu Koh:ki. go

~ Uchwala r 0-0953128/S/KoI20l8 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Poznaniu z dnia 11 września 2018T wyrażającą opinię o przedsrawio lej przez Zarząd Powiatu

Kolskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018t. Opinia jest

pozytywna.

- Zarząd podjął decyzje, że zostanie zorganizowane spotkanie z Wydziałem Oświaty, Kultury i
Sportu na którym zostanie omówiona sytuacja finanso a szkół ponadgimnazjalnych.;

- Skarbnik przedstawił proje t uchwały Zarządu Po -iatu w sprawie: szczegółowych zasad. trybu

terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2019 rok oraz

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

-wniosek poparło - głosów 4

-przec iw - głosów O

- \l strzymało ię - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona - r 0022.185.277.20'18

Ad lit ...

aczelllik Zenon Wasisk zapoznał Zarząd z nast pującymi 'prawami:

- dokonanie zmian w planie finan owym wydziału, polegające na zmniejszeniu planu w dz- 921,

rozdz. 9219:5 § 43000 (15 525 zł). § 4210 (490 zł), § 4430 (1 440 zł). § 4220 (40 zł) łącznie 17495

zł. Jednocześnie zwiększenie planu wydatków w dz, 750, rozdz. 75075 § 4300 il7 495 zł (załup

usług pozostałych). Zarząd wyraził zgodę.

- informacja z wydatków związanych z realizacją Dożynek Powiatowo - Gminnych w Rzuchowie-

ko 'zl l 8 093,32 zł, współorganiza ja Wielkopolskiego Święta Mleka - koszt 24 ~no.]4 zł. Zarząd

przyjął d wi adorn ości.

- Przegląd Kolski wystąpił z propozycją wykupu artykułu ponsorowancgo w zv j zku 'Z uroczystą

S sją Rady Powiatu Kolskiego w dniu 20.09.br. Zarząd nie wyraził zgody.

publikacja z okazji 20 -Iecia Powiatu Kolskiego będzie rozdana zaproszonym gościom na Gali

Niepodległościowej w dniu 11.1 O.br.

- Komendant traży Pożaru j w Kole Robert Kropidłowski odchodzi na emeryturę w związku z

tym zostanie za upiony upominek do kwoty 750 zł, Zakup zostanie sfinansowany budżetu

Komis] iBezpieczeństwa iPorządku.



Protokółowała: Mulwina Morzyoka
....-- ~ m.Q.~... . _ .

1. Wieńczysła'f Oblizajek

2. Marek Banaszewskii

3. Czesław arek

4. Urszula Kiko icka

5. Józef RybicIti
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