
Protokół nr 0022.191.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 07 listopada 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 Rybleki

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 0022.190.2018 z

dnia 30 października 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Dyrektor SP ZOZ w Kole Cezary Chmielecki poinformował o:

_poziomie realizacji kontraktu z NFZ za okres październik 20 18r.- łącznie wykonanie świadczeń -

106,86 %
_ problemie z zatrudnieniem kadry lekarskiej, większość lekarzy wyjeżdża za granicę świadczyć

usługi lekarskie, ponieważ otrzymują większe wynagrodzenie za swoją pracę;



- planach zakupu nowych karetek;

- zostanie wystosowane kolejne pismo do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody

Wielkopolskiego w celu pozyskania dofinansowania z rezerwy budżetu państwa dla szpitala;

- poruszony został temat rozbudowy szpitala.

Zarząd przyjął powyższe sprawy do wiadomości.

Na posiedzeniu obecna była Pani LilIa Urbaniak zajmująca się sprawami zdrowia.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Zenon Wasiak zwrócił się do

Zarządu o rozpatrzenie następujących spraw:

- zakup systemu nagłośnieniowego (centrala z kolumną) na kwotę 4 800 zł brutto,

- zakup baterii do 2 akumulatorów zasilających radiotelefony stałe. Koszty zakupu sprzętu z

konserwacją będzie wynikać ze złożonych ofert. Środki będą pochodzić z zarządzania

kryzysowego.

- planowane jest wykonanie grawertonu okolicznościowego z okazji 60 lecia Powstania Koła

Łowieckiego nr 8 "Daniel w Kole". Koszt grawertonu wyniesie do 150,00 zł (środki będą
pochodzić z promocji).

- Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kole zwróciła się z

prośbą o przekazanie materiałów promocyjnych powiatu.

Zarząd wyraził zgodę w w/w sprawach.

Dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa poinformował, że ogłoszony został przetarg na wykonanie

dokumentacji dot. inwestycji "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce",

otwarcie ofert nastąpi 15.11.br.

Główny księgowy PZD w Kole Andrzej Łączkowski dokonał analizy pisma PZD.GK.097 .11.2018

z dnia 06.11.2018r. dot. prośby zwiększenia planu finansowego PZD w Kole. Zmiany wynikają

z dużego stopnia zaawansowania wykonania planu dochodów. Dochody te pochodzą m.in. ze

sprzedaży płytek i bloczków betonowych pochodzących z rozbiórek oraz sprzedaż drewna

z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym opłaty za zajęcie pasa drogowego. Środki

przeznaczone zostaną m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych,

wydatki osobowe pracowników, zakup usług pozostałych. Po krótkiej dyskusji Zarząd wyraził

zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.

Poruszony został temat podziału działek - rozgraniczenia terenów na ulicy Aleja Jana Pawła Ilw

Kole. Mapa sytuacyjna z planowanym podziałem działek w/w pasa drogowego nie jest tożsama z



docelowym przebiegiem granic wymaganym przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich .
Zarząd postanowił, że powróci do w/w tematu.

Protokółowała: Malwina Morzycka

..Vl.olw.~ ~.Q.~.~ .

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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