
Protokś] nr 0022.187.2018

w dniu 03 p3.Ździel.l1ika: 2018 1'.

z pOsledzeni9 Zarządu "Powiatu Kol kiego

Posiedzeni Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000
• Obradom prze\. odniczyl tarosia Wieńczy ław

Obliząjek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybteki

oraz

Przebieg p o iedzenia

Andrzej oraczy -' ekretarz PO' iatu

Starosta. powitał wszystkich obecnych, a nast pnie na podstawie listy obecności stwierdził że jest

wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów prze' idzian ch porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Ad ł.

Porządek obrad został przy jęt przez Zarząd .

. d2~

Członkowie Żarz du zapoznali si z treścią protokołu l po iedz nia Zarządu nr 0022. 186.2018 z

dnia 26 września 2018 f. nie wnosząc do niego uwag i poprav ek. Tym samym protokół został

przyjęty ipodpisany,

Ad 3..

Naczelnik Wydziału Ochrony Środ owi ska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek Nowaczyk w tern. cle

VAlE Sp. z 0.0 poinformował, że na walnym po iedzeniu Spółki nie oddał głosu przeciwko

Likwidacji Spółki, ponieważ nie miał SWs-O\ 11j u hwały Rady Powiat 1 Kol kiego. Obecnie WAZE

Sp z 0,0 podjęła działania dotyczące umorzenia udziału w któr j Powiat Kolski ma l szt., co

stanowi kwotę 1 000 zł. pó ka proponuje, aby Zarz d Powiatu Kolskiego podjął StOSOWD'1

u hwalę jednak po kon. ul acji z radcą pra\voym taki rozwiązanie jest niezgodne z prav ·em.



Zarząd podjął decyzj że ni je t komp tcntny do podjęcia uchwały v pra' i \ 'yraźenia zgody na

umorzenie udziału. Powiatu Kolskiego, Wielkopolskiej Ag nci i Zarządzania Energią Si . z 0.0.

bez wynagrodzenia, W Z •ąz i z tym trzeba poczekać na rąjbliższą sesję Rad Powiatu Kolskiego.

Ad 4-.

D. rektor Cezary Chmielecki poinformował, że od 01, 1O..br . zpiial otrzymał środki finan '0\ e 7-

i:' na pakiet onkologiczny. Zabiegi onkologiczne b dą wykonywane bez limitu. Planuje zatrudnić
chirurg "IN onkologów; aby wykonywano więcej zabiegó ope racyjnych.

Dyrektor Chmiel ki powiedział, ze ID ają. negocjacje z pielę miarkami" zakresie podwyżek.

Pani Lilia Urbanlak odczytała odpowiedź \Vojewod Wielkopolskiego w sprawie doflnan owanią

ze środkóv budżetu Państwa na I alizację projektu pn .. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja

p ZOZ w Kole wraz z rozwojem u ług medycznych śv iadczonych na rzecz mieszkańców

po latu. Z pisma wynika, że brak je. t podstaw formalno- prawnych do udzielenia dotacji L

rezerw, ogólnej bud etu państwa. Zarząd przyjął do wiadomości,

Sekretarz Andrzej Tomczyk prz dstawił projekt uchwał. w sprawie udzielenia pełnomocni t va dla

Dyrektora Powiatov ego Centrurn Pomocj Rodzinie w I ole. Zarząd po zapoznaniu si z projektem.

poddal tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- prz ciw - głosów O

- \ strzy mało si ę od głos u - gło .ów O

Uchwała została podjętajednogłośnie ioznaczona Nr 0025.187.279.20] 8.

ekretarz Andrz j Tornczyk zapoznał Zarząd 7.. pismem PI ' .010,01.2018 w sprawie

przedłużeni' um \~'Yużyczenia r OZ 032.40.2015 z dnia Ol. 10.20 15r. dotyczącej pokoju nr 22 w

budynku Starostwa Pov iatowego w Kole. w' związku l upływem terminu u:.t cz nia na aru nka h

obecnych. Zarząd wyraził zgodę l a przedłużeni umowy użyczenia na kol jne 3 lata.

- Zarząd zapoznał ic z pism m d rektora ZSE-A v Kole ZSEA.413.6.2018) w prawie zgod na

nauczanie ind widualne dla ucznia III klasy technikum. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

tygodni o,,!)' wymiar zajęć indywidualnych vyno l d 12 d 16 godzin. Zarząd wyraził zgodę na

nauczanie. indywidualne w '" miarze l2 godzin tygodniowo oraz 7.. pismem dyrektora Z T

(ZST.D.4I3.4.2018) w sprawie wyrażenia zgody na zorganizov anie zindyv idualizowanej ścieżki

kształcenia dla ucznia klasy Ił c Branżowej zkoły I stopnia. Zarząd w raził zgodę.



Protokółowała: Matwina Morzyokam \ ' M................. Q.....~.cv..J). \'.1 .

l. Wień~zyslaw Ohlizaje·,k

2. Ma rek Banaszewski

3. ztlsbtw Marek

4. rszula Klkesieka

5. Józef Rybicki
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