..
Protokół nr 0022.118.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 18 kwietnia 2017 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

10°°. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Józef Rybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu
Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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

0022.117.2017

zapoznali

SIę

z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

z dnia 12 kwietnia 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty i podpisany.
Ad 3.

Obecni na posiedzeniu

. (przedstawiciel

ZOZ MULITIMED

s.c.) oraz

p. Cezary Chmielecki (Dyrektor SPZOZ w Kole) poruszyli temat dot. działalności medycznej
w zakresie opieki psychiatrycznej
dotychczasowej

i psychologicznej.

poinformował

współpracy z SPZOZ w Kole w zakresie funkcjonowania

o swojej

poradni zdrowia

1

psychicznego,

która obecnie

oferuje

i leczenia domowegc

swoje usługi w zakresie

chciałby rozszerzyć

poradni zdrowia psychicznego

psychiatrii,

swoją działalność

psychologii

o uruchomienie

dla dzieci i młodzieży oraz utworzenie dziennego oddziału

psychiatrycznego

na terenie

SPZOZ w Kole. Dyrektor

Chmielecki

zapotrzebowanie

na tego typu leczenie oraz zaproponował

podkreślił

dzierżawę

rosnące

pomieszczeń

na

potrzeby w/w placówki. Członkowie Zarządu Powiatu również przychylili się do propozycji
i wyrazili wolę uruchomienia oddziału i rozszerzenia działalności w/w poradni.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor SPZOZ w Kole poinformował o:
-

wysokości

pozostałych

do spłacenia

kredytów:

kredyt zaciągnięty

w 2010 r. -

pozostało do spłaty 4.687.554,00 zł; kredyt zaciągnięty w 2015 r. - pozostało do spłaty
128.571,54 zł.
-

poziomie wykonania kontraktu z

Starosta

przypomniał

o trwającym

FZ za miesiąc marzec 2017 r.

naborze

wniosków

w ramach

Poddziałania

9.1.1

"Infrastruktura ochrony zdrowia" WRPO na lata 2014 - 2020. Starosta podkreślił konieczność
złożenia stosownego wniosku w ramach w/w programu. Dyrektor Chmielecki poinformował,
że szpital czyni starania o pozyskanie środków z powyższego programu, wniosek zostanie
złożony.
Ad 4.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

p. Jóźwiak omówiła projekty uchwał

Zarządu Powiatu Kolskiego:
•

w

sprawie wydzierżawienia

części holu budynku głównego w SPZOZ w Kole na cele

handlowe
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.118.168.2017
•

w sprawie wynajmu pomieszczenia

- Sali Konferencyjnej

działalność medyczną w zakresie opieki psychiatrycznej

w SPZOZ w Kole, na

i psychologicznej.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4

2

.

,

- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona

•

w sprawie wydzierżawienia

r 0025.118.169.2017

części działki 56/12 ark. mapy 50 na cele garażowe

parkingowe wspólnocie mieszkaniowej"

Cichy Kąt".

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.118.170.2017
Ad 5.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Pajor nawiązała do następujących tematów:
-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
raty środków

przekazywanej

w Kłodawie, prośba o zwiększenie

jednostce

(z uwagi na brak środków

miesięcznej
na wydatki

rzeczowe) oraz o przekazanie dodatkowej raty środków z przeznaczeniem

m.in. na

pokrycie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów i na
realizację odpisu na ZFŚS. Zarząd powróci do tematu.
-

Zespół Szkół Technicznych

w Kole, ZST.KS.0320.18.2017,

prośba o zwiększenie

planu szkoły o środki m.in. na zapłatę podatku za marzec oraz bieżące utrzymanie
szkoły. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie

środków na zapłatę podatku za

marzec.
-

Zespół Szkół Ekonomiczno

- Administracyjnych

w Kole, ZSEA.312.8.155.2017,

prośba o zaliczkowe przekazanie dodatkowej raty środków w kwocie 29.250,00 zł
z przeznaczeniem na opłacenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za
m-c marzec. Zarząd wyraził zgodę.
-

Liceum

Ogólnokształcące

w

Kole,

KS.3021.4.2017,

prośba

o

przekazanie

dodatkowych środków w kwocie 31.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie zaliczki
na podatek dochodowy

od osób fizycznych

za m-c marzec (17.94000

zł) oraz

uregulowanie rachunku za centralne ogrzewanie (13.060,00 zł). Zarząd wyraził zgodę
na zabezpieczenie środków na zapłatę podatku dochodowego.
-

Bursa Szkolna w Kole, KS.0714.3.2017, prośba o przekazanie dodatkowych środków
w kwocie 7.623,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie zaliczki na podatek dochodowy
od osób fizycznych za m-c marzec. Zarząd wyraził zgodę.
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Ponadto p. Pajor przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany
siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole. Zarząd
nie wniósł uwag do projektu.

Zarząd zabezpieczył w budżecie powiatu na 2017 r. środki finansowe z przeznaczeniem na:
-

zastrzeżenie znaku towarowego w dodatkowych klasach dot. utrzymania (tworzenia)
stron internetowych

oraz organizacji i prowadzenia

m.in. konferencji,

kongresów,

konkursów, imprez sportowych, widowisk. Na powyższy cel zabezpieczono

kwotę

1040 zł.
-

opracowarue

dokumentacji

projektowo

- kosztorysowej

sali gimnastycznej

przy

Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Na ten cel
zabezpieczono kwotę 90.000 zł.
Ad 7.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. JózefRybicki
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