
Protokół nr 0022.189.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 17 października 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000• Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław

Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik 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.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.188.2018 z

dnia 10 października 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty ipodpisany.

Ad3.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola Jóźwiak poinformowała, że Zarząd

Województwa Wielkopolskiego zwrócił się do Powiatu Kolskiego z propozycją nabycia przez

Starostwo nieruchomości położonej w Kole przy ul. Poniatowskiego 25, oznaczonej geodezyjnie

jako o obręb 0001 Koło, arkusz mapy 50, działka nr 56/2 o pow. 0,0270 ha, stanowiącej własność



Województwa Wielkopolskiego. Wspomniana nieruchomość zabudowana jest budynkiem

jednokondygnacyjnym, murowanym, o pow. zabudowy wynoszącej 171,00 rrr'.

Zarząd wyraził wolę uregulowania stanu prawnego w/w nieruchomości. Należy wystąpić do

Zarządu Województwa Wielkopolskiego, aby dokonał wyceny nieruchomości.

Ad 4.

Główny specjalista ds. pracowniczych Pani Lilia Urbaniak przedstawiła pismo SPZOZ

(SPZOZ.GK.324.14.2018) dot. przekazania środków finansowych w kwocie 851 500,00 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.031.3.2017 z dn. 27.04.2017r. na zapłatę faktury VAT nr 10/09/2018 z dnia

26.09.2018r. 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 poruszyła sprawę plsma SP ZOZ w Kole z 05.10.20 18r. Nr

SPZOZ.GK.322.2.2018 w tytule "Wniosek do Porozumienia nr OZ.031.4.2017 z dnia 18 kwietnia

20181'." Załącznikiem do niniejszego pisma jest faktura dotycząca zakupu sprzętu ergometra i

systemu do prób wysiłkowych na potrzeby Poradni Kardiologicznej. Na fakturze oprócz ergometru

rowerowego są wykazane również inne sprzęty. Kwota za wszystkie wymienione przedmioty to 45

667,80 zł. Zarząd postanowił, że należy wystąpić do SP ZOZ w Kole z prośbą o złożenie wyjaśnień

czy wszystkie sprzęty stanowią integralną część zakupu całego sprzętu. Po uzyskaniu wyjaśnień

Zarząd powróci do tematu.

Dyrektor Cezary Chmielecki powrócił do tematu dofinansowania na kwotę 600 000 zł do zadania

"Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole". Zakup sprzętu jest niezbędny do

realizacji robót budowlanych. Sprzęt stanowi wyposażenie bloku operacyjnego i jest niezbędny do

realizacji kolejnych etapów technologicznych z zakresu robót budowlanych. Wartość

wnioskowanego dofinansowania SP ZOZ w Kole oszacował na podstawie wstępnego rozeznania

rynku. Zostanie ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu a Firma Kosbud zamontuje w/w sprzęt.

Zarząd wyraził zgodę na przyznanie dofinansowania.

Dyrektor poruszył sprawę lokatora budynku położonego na terenie szpitala bez tytułu prawnego.

Do Urzędu Miejskiego w Kole zostało wystosowane pismo dot. wyznaczenia lokatorowi lokalu



zastępczego. Otrzymali negatywną odpowiedź, w związku z tym sprawa została skierowana do

sądu. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 5.

Sekretarz Andrzej Tomczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie opinii w przedmiocie zaliczenia

ulicy Słonecznej w m. Barłogi do kategorii dróg gminnych gminy Grzegorzew. Zarząd po

zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów S

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona Nr 0025.189.284.2018

Ad6.

Naczelnik Zenon Wasiak zwrócił się do Zarządu o wyrażenie zgody na zakup 1000 sztuk torebek

papierowych z herbem Powiatu Kolskiego do kwotę 3 000 zł. Zarząd wyraził zgodę. Naczelnik

poinformował o organizacji Narodowego Święta Niepodległości, korę będzie organizowane

wspólnie z gminą miejską Koło. Powiat Kolski poniesie koszty związane z udziałem w

uroczystościach i obsługą muzyczną Orkiestry Dętej OSP w Kole, wykonaniem plakatów A3 i

zaproszeń do 2100 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 7.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że Minister Finansów przekazał informację o:

l) planowanej na 20 19r. Kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych - 16 895 245,00 zł

2) rocznej kwoty subwencji ogólnej na 20191'. - kwota 45 065 164,00 zł w podziale na:

a) część wyrównawcza- 6 781 514,00 zł

b) równoważąca- 1 883 632,00 zł

c) oświatowa- 36 400 O 18,00 zł

Protokółowała: Malwina Morzycka
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Podpisy Członków Zarządu:

5. Józef Rybleki

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka
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