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Protokół nr 0022.110.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 22 lutego 2017 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

1000.

Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):
l. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. JózefRybicki
oraz
Amelia Woźniak -

aczelnik Wydziału Finansów

Andrzej Tomczyk - Sekretarz 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.l
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad.2
Członkowie

Zarządu

zapoznali

SIę z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

0022.108.2016 z dnia 02 lutego 2017 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym
protokół został przyjęty i podpisany.
Ad 3.
aczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju

Zarządzania

Kryzysowego

p. Wasiak poruszył

następujące tematy:
- dot. wsparcia finansowego organizacji Dnia Ogórka w Karszewie. Zarząd wyraził zgodę na
dofinansowanie w kwocie 2.000 zł.
- przedstawił harmonogram

Wielkopolskiego

Święta Mleka i Powiatu Kolskiego. Impreza
1

odbędzie się w sierpniu br. Udział finansowy Powiatu we współorganizacji

Święta wyniesie

40.000 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.
- przedstawił wstępny harmonogram Dożynek Powiatowych, które odbędą się 03 września
br. w Powierciu przy współudziale Gminy Koło. Zarząd przyjął do wiadomości.
- prośba o wyrażenie
powiatowego

zgody na umieszczenie

koła Związku

Hodowców

herbu Powiatu Kolskiego

Koni Wielkopolskich.

na sztandarze

Naczelnik

Wydziału PZ

skonsultuje tę możliwość z radcą prawnym.
- prośba

Stowarzyszenia

Kolscy

Patrioci

dot. współorganizacji

obchodów

Kolskiego

Tygodnia Żołnierzy Wyklętych. Prośba o udostępnienie parkingu przed Starostwem na czas
uroczystości w dniu 25.02. br. oraz nagłośnienia,

a także sfinansowanie

zakupu 400 szt.

zniczy. Zarząd wyraził zgodę, na zakup zniczy zabezpieczono kwotę 400 zł.
- prośba Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, SGiPW/2812017, dot. możliwości
ufundowania poczęstunku oraz dyplomu dla zawodników Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce
(uczniowie

szkół podstawowych

i gimnazjów).

Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie

gadżetów promocyjnych.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Pajor przedstawiła następujące sprawy:
-

pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, prośba o wsparcie finansowe
.
.
w kwocie 2.000 zł na zorgamzowarne
Matematycznego
dla
"Maratonu
Gimnazjalistów". Zarząd wyraził zgodę na udzielenie wsparcia w kwocie 800,00 zł.

-
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;Jlsmo
o utworzenie

zawodowej

zamieszkałego

_

prośba

szkoły rolniczej w Rysinac •... 'Vy<.. ..'i~~
Oświaty, Kultury

i Sportu przedłożył negatywną opinię w tej sprawie, w Powiecie funkcjonują dwie
szkoły rolnicze. Malejąca liczba uczniów w szkołach średnich prowadzonych

przez

Powiat powoduje trudności w utrzymaniu obecnej sieci szkół. Zarząd podtrzymał
negatywną opinię w/w sprawie. Wydział OK udzieli odpowiedzi.
-

pismo Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.KA.l1 02.1.2017, informacja, że
---

z dnieiu 01.02. została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy

z zachowaniem prawa do wynagrodzenia od dnia 01.022017 r. do dnia 31.08.2019 r.,
tj. na czas trwania kadencji pełnienia funkcji prezesa Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa

Polskiego w Kole. Ponadto z

zawarto umowę o pracę na

czas określony od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.08.2017 r. w niepełnym wymiarze
czasu pracy (3,5 godziny zajęć edukacyjnych w tygodniu) w charakterze nauczyciela.
Zarząd wyraził zgodę.
informacje

na podstawie

metryczki

subwencji

oświatowej

na rok 2017. Zarząd
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zapoznał się.
-

propozycja zgłoszenia kandydatury p. Dariusza Matysiaka w konkursie o statuetkę
Kariatydy, którego celem jest uhonorowanie osób tworzących i wspierających kulturę
w naszym regionie. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK przygotuje stosowny wniosek.

-

dot. wytypowania
Województwa

dwóch uczniów

Wielkopolskiego.

z powiatu kolskiego
Wydział

OK

zwróci

do Sejmiku Młodzieży
się

do

dwóch

szkół

o wytypowanie kandydatów.

aczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Kolskiego

w sprawie

rozstrzygnięcia

otwartego

konkursu

ofert

na realizację

zadań

publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2017.
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

Starosta poinformował

r 0025.110.157.2017

o pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie

zamiaru zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole.

Zarząd przyznał dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkól i placówek, pozostały one na
tym samym poziomie co ostatnio. Przyznano również dodatki motywacyjne dla dyrektora
Mikusika oraz Drożdżewsklego.

Dodatki obowiązywać będą od 1 marca 2017 r. przez okres

dwóch miesięcy.

Obecni

na posiedzeniu

przedstawiciele

Samodzielnego

Zdrowotnej w Kole: p. Cezary Chmielecki or

-

Publicznego

-----

Zakładu

Opieki

poruszyli następujące

tematy:
-

powrócono

do tematu

zapewmerua

lokalu

zastępczego

dla

lokatora

budynku

zlokalizowanego na terenie SPZOZ w Kole, który zostanie przeznaczony do rozbiórki.
Starosta poinformował, że osoba ta obejrzała proponowany lokal zastępczy. Lokal ten
wymaga remontu, Zarząd wyraził zgodę na jego przeprowadzenie.

Dalsze działania

zostaną skonsultowane z radcą prawnym.
-

p. Chmielecki przedstawił poziom realizacji kontraktu z

FZ za styczeń 2017 r. -

łącznie 109%.
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: przedstawiła

rachunek

zysków

i strat: przychody

wynoszą

ok.

31.000.000 zł zobowiązania wymagalne (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) 1.074.000
zł, strata -24.000 zł. Ponadto szpital spłaca dwa kredyty na kwoty: 4.821.000 zł i
171.000 zł.
-

dot. wprowadzania nowego systemu komputerowego w SPZOZ.

-

p. Chmielecki

poinformował

o planowanym

rozwiązaniu

umowy z firmą SMIF.

Szpital samodzielnie przeprowadzi postępowanie przetargowe związane z inwestycją
rozbudowy SPZOZ. P.o. dyrektor potwierdził
rozbudową
łOWISZ

budynku

- dobudowaniem

na blok operacyjny

i oddział

że szpital nadal jest zainteresowany

nowego skrzydła.
chirurgii.

powinien postarać się również o dofinansowanie

SPZOZ złoży wniosek

Starosta

zauważył, że SPZOZ

zewnętrzne na termomodernizację.

Poprosił także o bieżące przekazywanie informacji na temat planowanej rozbudowy.
Ad 6.
Zarząd zapoznał się z pismem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
SOSW.7071.7.2017,

prośba o przekazanie

w Kole,

samochodu marki Ford Transit Custom (PKL

19505) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zarząd wyraził zgodę.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody
na podpisanie Aneksu nr 2 do Ugody z dnia 24 maja 2011 r. nr 439/2011.
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 0025.110.158.2017
Ad 7.
Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.
Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków Zarządu:
l. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
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