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Protokół nr 0022.127.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 29 czerwca 2017 r.

rozpoczęło

Posiedzenie

Zarządu

Wieńczysław

Oblizajek.

W posiedzeniu

SIę o

Obradom

przewodniczył

Starosta

nr I do protokołu):

udział wzięli ( załącznik

l. Wieńczysław

°.

103

godz.

Oblizajek

2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki
oraz
Amelia Woźniak

aczelnik Wydziału

Finansów

Andrzej Tomczyk - Sekretarz

Starosta powitał wszystkich

a następnie

na podstawie

quorum i przysjąpił do omawiania

jest wymagane
(załącznik

obecnych,

tematów

listy obecności

przewidzianych

stwierdził,

porządkiem

że

obrad

nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia
Ad.!
Porzadek

obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2
Członkowie

Zarządu

zapoz

ali

się

z

treścią

protokołu

0022.126.2017

z dnia 21 cz rwca 2017 r., nie wnosząc

samym protokół

został przyjęt

z

posiedzenia

do niego uwag

Zarządu

i poprawek.

nr
Tym

i podpisany.

Ad3.
Naczelnik

Wydziału

Oświaty,

- Państ wowego Powiatowego
współorganizacji
Powiatowej

ultury i Sportu p. Pajor przedstawiła
nspektora

Sanitarnego

i wsparcia w formie rzeczowej

Olimpiady

Wiedzy

o HIV/AIDS.

w Kole, OZ-70 1-9/17, zaproszenie

w postaci zakupu
Zarząd

pi ma:

wyraził

upominków
zgody

do

dla laureatów

na współorganizację

.

,

Olimpiady

oraz zakup uporni

ów dla laureatów

do kwoty 500 zł. Wydział Oświaty,

Kultury

i Sportu udzieli odpowiedzi.
- Stowarzyszenia
koncertu

Klub Senlora

dla seniorów.

"Trzecia

Zmiana",

Wydział Oświaty,

dot. wsparcia

finansowego

w organizacji

Kultury i Sportu w swojej opinii (OK.4041.4.20

17)

informuje, że w/w zadanie mo' e zostać dofinansowane jedynie w drodze konkursu z zakresu
pożytku

publ icznego.

Konku s ten na 2017

uzyskało

w nim dotację

na inne zadanie.

r. został już

rozstrzygnięty,

Z uwagi na brak możliwości

dofinansowania

w innej formie niż wskazana

dofinansowanie

koncertu.

Stowarzyszenie

prawnych

udzielenia

przez Wydział OK Zarząd nie wyraził zgody na

Wy ział Oświaty, Kultury i Sportu udzieli odpowiedzi.

Ad4.
Dyrektor

Powiatowego

Zarządu

Dróg w Kole p. Kujawa nawiązał

do spraw dot. zajęcia pasa

drogowego:
zan .reszkała w Warszawie
całkowitego

umorzenia

nieruchomości
Dyrektor
80.000

opłat

być podstawą

stwierdził,

że należna

wł ściciele
do u

że nie ma podsta

p. Orchowską

orzenia

odsetkami

do umorzenia

z powyż

(dat.

nieruchomości.

pa a drogowego

złej sytuacji

W związku

w sprawie

wynosi

finansowej

zyrn dyrektor

ok.
która

Kujawa

opłaty. Zarząd prosi radcę prawnego

opinii w tej sprawie. Zarząd powróci do tematu.

w związku

są w trakcie

wnioskodawców

nie wykazali

opłaty.

zamieszkali

Wnioskodawcy

wraz z należnymi

opłata za zajęcie

nigdy

prawnych

o przygotowani

zajęCIe pasa drogowego

postępowania

ynek w Kole) w związku z zmianą właściciela

poinformował,

zł, dotychczasowi

mogłaby

za zajęcie pasa drogowego

przy ul. Stary

Kujawa

wnosi o zawieszenie

w Przedozu

z wgrodzeniem

wykupu

o udokumentowanie

zajętego
sytuacji

wnoszą

O

zwolnienie

się wnioskodawców

przez

Powiatowy

za

w pas drogowy.

nich pasa drogowego.

materialnej.

z opłaty

Zarząd

Zarząd

prosi

Dróg udzieli

odpowiedzi.

Ad 5.
Na

wstępie

w sprawie
Zdrowotnej

p. Lilla

Urbani

wprowadzenia
w Kole.

specjalistycznych

k przedstawiła

zmian

Zmiany

przy

do Statutu

w Statucie

SPZOZ:

projekt

uchwały

Samodzielnego

wynikają

onkologicznej

z planów

Rady

Powiatu

Kolskiego

Publicznego

Zakładu

Opieki

utworzenia

nowych

poradni

pulmonologicznej,

endokrynologicznej.

Zarząd nie wniósł uwag do pr jektu.
Następnie
SPZOZ

głos

zabrała

p. Wiśniewska

w Kole. Poinformo

przebudowa

i modernizacja

- dyrektor

,ała o otwarciu
-I

ds. administracyjno

ofert dot. przetargu

wraz z zaprojektowaniem

-

na zadanie

- oraz wyposażenie

gospodarczych
"Rozbudowa,
Samodzielnego

2

.'

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej

mie zkańców

świadczonych

na rzecz

14.883.259,03

zł brutto,

kwota

Wi śniew ka

p.

W przypadku

sprzętu komputerowego

oraz przedstawiła

do umowy

partnerskiej).
jednak

tylko

Wpłynęła

o

środków

projekcie

umowę

lipca br., pierwsze

ograniczenia

Zarząd

przyjął

informatyzacji

co wiąże się z otrzymaniem

dofinansowania

pod uwagę sprawę nieodpowiedniego

projektu,

zabezpieczenia

szpitali.

Marszałkowskim
na dostarczenie

omówiła

projekt umowy

(w załączeniu

uwagi SPZOZ

i podzielił zdanie

uwagi do wiadomości

Zarząd n~ widzi innej możliwości

przez

posiedzeniu.

przetargowe

jakie z niej wynikają

na kwotę

oferta

z Urzędem

postępowanie

medycznych

zabezpieczonych

dot.

partnerską

usług

jedna

planuje się na sierpień br. Pani Wiśniewska

partnerskiej

Wiśniewskiej

z rozwojem

do tego tematu na kolejnym

do projektu

do połowy

wraz

wysokość

oinformowała

przystąpienia

należy podpisać

powiatu".

ta przekracza

Powiat na to zadanie. Zarząd powróci
Następnie

w Kole

niż podpisanie

dyrektor

umowy partnerskiej.

które jest dla szpitala niezbędne

biorąc

danych osobowych.

Ad 6.
aczelnik

Wydziału

Burmistrza

Gospodarki

Miasta Koła, w którym informuje

położonej

w Kole

przy

ul. Mickiewicza

(870.000

zł) niż wycena

wartość

rynkowa

nieruchomości,
w uchwale
udzielono

Nieruchomościami

prowadzenia

Kolskiego

od ceny

(tzw. "Sejmik"),

jest

przy adku

Rady Powiatu

on o wykonaniu

iatu Kolskiego

nieruchomości

w tym

bonifikatę

Po

l

(1.160.000

równa

Powiatu

w wysokości

•

Zarzą

w Janowicach,

gm. B

(GN.P.6844.14.2017)
Powiatowego

Żarzą

postanowiono
u Dróg

zł). Zgodnie

Dróg

zleconej

Pani

na niższą

kwotę

z przepisarru

prawa

przez

Jóźwiak

właściciela

przypomniała,

że

do zbycia w/w nieruchomości
Starostę do

trwałego zarządu:
nieodpłatnie

w Kole nieruchomość

przekazać

w Kole

nieruchomości

50%. Zarząd upoważnił

przekazać

postanowiono

opiewa

o piśmie

Koła.

Zarząd podjął dwie decyzje w prawie ustanowienia

Powiatowego

która

w sprawie przeznaczenia

ieruchomości

poinformowała

własnej wyceny

wycenie

Kolskiego.

rozmów w tej sprawie z Burmistrzem

(GN.P.6844.13.2017)

p. Jóźwiak

zajętą

nieodpłatnie

nieruchomość

zajętą

w

trwały

pod drogę

w

powiatową

trwały

pod drogę

zarząd

zarząd

powiatową

Ad 7.
Naczelnik

Wydziału

Finansó

p. Woźniak

przedstawiła

bilans

skonsolidowany

za 2016 r.

Zarząd przyjął bilans.

3

..

Zarząd zapoznał się z następuj cyml pismanu:
-

dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, rezygnacja z telefonu służbowego,
internetu oraz telefonu kierownika gospodarczego.

Zarząd wyraził zgodę.

Sprawą

zajmie się Wydział Organizacyjny iZdrowia.
-

Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Kolskiego, która pozytywnie
zaopiniowała

wniosek

o dofinansowanie

Stowarzyszenia

"Sprawni

w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem

oraz na zagospodarowanie

Inaczej"

z

Kłodawy

na budowę ogrodzenia

terenu wokół budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Zarząd powróci do tematu.

Ponadto Zarząd zabezpieczył środki finansowe w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup

5 nagród dla najlepszych zawodników kryterium kolarskiego organizowanego przez Kolskie
Towarzystwo Cyklistów.
Ad 9.
a tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

....... ~.
Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki
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