
Protokół nr 0022.192.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 14 listopada 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław

Oblizajek,

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

l. 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.

Ad2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu ru 0022.191.2018 z

dnia 07 listopada 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty ipodpisany.

Ad3.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Koruad Wiśniewski wyjaśnił, że zakończona

została procedura przetargowa na zadanie "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz

uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego' , okazało się że brakuje kwoty

17 000 zł na realizację zadania. Zarząd postanowił zwołać sesję Rady Powiatu Kolskiego w dniu

16.11.br na której zostaną przesunięte środki.



"

Skarbnik przedstawił projekty uchwał:

1) w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

-wniosek poparło -5 głosów

-przeciw - głosów O

-wstrzymało się - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona nr 0025.192.286.2018.

2) Projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2019 rok.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

-wniosek poparło - głosów 5

-przeciw - głosów O

-wstrzymało się - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona nr.0025.192.287.2018.

3) projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

bankowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2019

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ad 4.

Pani Lilla Urbaniak zajmująca SIę sprawami zdrowia zapoznała Zarząd z pismem SP ZOZ

GK.322.3.2018 z 08.11.20181'. informujące, że ergometr rowerowy funkcjonuje jako zestaw

kompatybilny Holter do monitorowania czynności pracy serca podczas trwania testu wysiłkowego,

kolejny element elektrokardiograf jest podstawowym elementem wykorzystywanym w diagnostyce

elektrokatograficznej, dopuszczający pacjenta do wykonania testu. Sprzęt w całości jest

wykorzystywany w tym samym czasie podczas wykonywania próby wysiłkowej i stanowi

nierozłączną część cykloergometru rowerowego. Pismo zostało podpisane przez dyrektora szpitala

oraz dwóch lekarzy kardiologów. Zarząd przyjął powyższe wyjaśnienia i wyraził zgodę na zapłatę

faktury VAT nr 0903/18/FVS z dnia 2l.09.2018r. w kwocie 49 997,40 zł.

Zarząd wyraził również zgodę na zapłatę:

- faktury 2814/MAG/2018 z dnia 05.0.2018r. Na kwotę 50 002,60 zł - zakupiono respirator

Medumat Standard2 plus Meducore Standard PRO plus 3NG jest to dofinansowanie zadania

"Zakup sprzętu medycznego- przenośnego zestawu: respiratora, defibliratora, butli tlenowej z

reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ergometra rowerowego na potrzeby Poradni

Kardiologicznej" ;



,,

- faktury VAT nr 07/10/2018 z dnia 09,10,20]8 na kwotę 517 500,00 zł. Faktura ma załączniki w

postaci protokołów częściowego odbioru wykonanych robót podpisane przez wszystkich

Inspektorów nadzoru budowlanego. Zarząd wyraził zgodę na wypłatę wnioskowanej kwoty.

Powyższe środku przeznaczone zostaną zgodnie z zapisami Porozumienia nr OZ.031.3.2017 z dn.

27.04.2017r. na zapłatę dofinansowania do 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.

Ad 5.

Dyrektor PCPR Agnieszka Rusin przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie

zmiany uchwały Nr LII1/344/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 roku w

sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w

Powiecie Kolskim w 2018r. Zmiana podyktowana jest przez to, że niewykorzystane zostały środki

w dziale dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

rehabilitacyjnych w kwocie 415 zł oraz dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny w kwocie 65,02 zł.

Propozycja jest, aby w/w środki przeznaczyć na dofinansowanie w zaopatrzenia w przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze. Zarząd wyraził zgodę, projekt zostanie przedstawiony na sesji
Rady Powiatu Kolskiego.

Dyrektor Agnieszka Rusin przedstawiła również propozycje zmian w planie finansowym dochodów

i wydatków budżetowych na 20 18r. jednostki. Zmiany wynikają z dużego stopnia zaawansowania

wykonania planu dochodów. Dochody w kwocie 17 256,85zł wynikają z wypracowania większych

niż zaplanowane w budżecie na bieżący rok kosztów obsługi z realizowanych zadań ze środków

PFRON. Środki przeznaczone zostaną m.in. na nagrody dla pracowników oraz uzupełnianie planu

wydatków na zakup m.in. usługi psychologa w celu opiniowania rodzin zastępczych i kandydatów

na rodziny zastępcze. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.

Ad 6.

Dyrektor Cezary Chmielecki powiadomił Zarząd, że została zakupiona karetka marki Mercedes

Benz Vito do transportu sanitarnego. Koszt karetki to 26 500 zł. Dodatkowo dyrektor powiadomił,

że szpital ma do spłacenia kwotę 3 800 000 zł z tytułu zaciągniętego przez SP ZOZ w Kole w 20 l O

r. kredytu bankowego na kwotę 7 500 000 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.



Kierownik Referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych Pan Artur Szafrański przedstawił

projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

w sprawie zmiany uchwały nr 0025.145.214.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 8 listopada

2017r. w sprawie określenia powiatowych i gminnych lokali, w których będą usytuowane punkty

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w

Powiecie Kolskim.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.192.288.2018

2. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w

zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacj i prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2019r.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona Nr 0025.192.289.2018

Ad 8.

Zarząd rozpatrzył następujące sprawy:

l) Kolski Sztab XXVII Finału WOŚP zwrócił się z prośbą o udostępnienie małej sali przeznaczonej

dla banków liczących pieniądze ze zbiórki oraz pokrycie kosztów związanych z wynajmem toalet

Tal - Tal kwota l 200 zł. Zarząd postanowił udostępnić sale, jednak nie podjął decyzji w sprawie

przekazania środków finansowych, powróci do tego tematu.

2) Dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu w piśmie z dnia 13.11.20 18L

informuje, że jest bardzo duże zainteresowanie zwiedzaniem zabytkowego pałacu Kreutzów w

Kościelcu. W związku z tym prosi o rozważenie możliwości przekazania środków finansowych na

zatrudnienie przewodnika, który zajmował by się oprowadzaniem zwiedzających po pałacu. Zarząd

postanowił podjąć decyzję na kolejnym posiedzeniu.

3) Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Oddziału Koło zwraca się z prośbą o

objęcie przez Powiat Kolski patronatem i nagrodzenie mistrzów pucharami we współzawodnictwie

lotowym gołębi w kategorii Super Mistrza Oddziału KOŁO w sezonie lotowym 2018. Koszty

zakupu pucharów pokryje Wydział Promocji. Zarząd



r.•

wyraził zgodę na zakup 3 pucharów dla laureatów na kwotę 300 zł.

Protokółowała: Malwina Morzycka
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Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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