
Prutokół nr 0022.128.20J 7

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 05 lipca 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło s19 o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):

l. Wieńczysław Oblizajck

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

oraz

Amelia Woźniak - aczclnik Wydziału Finansów

Starosta powitał wszystkich db cnych, a następnic na podstawie listy obecno' ci stwierdził, że

jest wymagane quorum i przy: tąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad. 1

Porządek obrad został przyje przez Zarząd.

Ad. 2

Członkowie Zarządu zapo nali SIę z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.127.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyję y i podpisany.

Ad 3.

Obecni na posiedzeniu p 'zedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole: poruszyi i temat dat.

przetargu na zadanie "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja - wraz z zaprojektowaniem -

oraz wyposażenie Samodzielnego Publiczncgo Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz

z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu". Pani



~ l poinformowała o otwarciu ofert na w/w zadanie. Wpłynęła tylko jedna oferta na

kwotę 14.883.259,03 zł brutto, kwota ta przekracza wysokość środków zabezpieczonych

przez Powiat na to zadanie (6.800.000 zł - dotacja Powiatu -lok. 3.000.000 zł w formie

kredytu zaciągniętego przez szpital). W związku z powyższym SPZOZ ogłosił nowe

zamówienie publiczne obejmujące tyl)<o roboty budowlane, szpital zabezpieczył na ten cel

kwotę ok. 9.800.000 zł, co s owoduje brak środków na zakup sprzętu. Część budowlana

zadania obejmie blok operacyjny oddział chirurgii oraz dwa oddziały wewnętrzne.

W dalszej części posiedzenia dyrekcja SPZOZ powróciła do tematu budynku mieszkalno -

warsztatowego znajdującego się na terenie szpitala. Dyrektor Chmiełecki spotkał się

z mieszkańcami budynku i przekazał im niczbędne wnioski w sprawie ubiegania się o lokal

mieszkalny z zasobów Gminy Miejskiej Koło. Lokatorzy nie wyrazili zainteresowania

wyprowadzeniem się z w/w budynku, jeden z nich zaproponował wykup zajmowanego przez

siebie lokalu mieszkalnego. Dyrekcja szpitala proponuje wyrażenie zgody na zmianę sposobu

użytkowania budynku miesz alno - warsztatowego na budynek dla garażowania karetek

ratowniczych oraz pornicszczeń socjalnych dla ratowników. Starosta poinformował, że

w sprawie w/w budynku odbędzie się spotkanie z udziałem m.in. Powiatowego Insp ktora

Nadzoru Budowlanego w cel podjęcia dalszych działań.

powróciła o tematu garaży zajmowanych przez Wielkopolskie Centrum

Ratownictwa Medycznego Sp. z 0.0. Starosta poinformował, że wystąpił z propozycją

wykupienia przez Powiat wl nieruchomości.

Ad 4.

aczelnik Wydziału Oświat , Kultury Sportu p. Pajor przedstawiła trzy projekty uchwał

Zarządu Powiatu Kolskiego:

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora oraz powierzenia stanowiska dyrektor

Zespołu Opiekunczo Edukacyjno - Wychowawczego w Kole.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jed ogłośnie i oznaczona r 0025.128.194.2017

w sprawie powolania Komisji Konkursowej yl/ celu przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora Zespolu Szkól Technicznych w Kole

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

•

- wniosek poparło - głosów
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- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona Nr 0025.128.195.2017

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im.

Stanisława Sra zica w Koscielcu

Zarząd po omówieniu projekt l uchwał)' poddał tę kwestię glosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - g osów O

Uchwała została podjęta jedn głośnie ioznaczona r 0025,128.196.2017

Zarząd ustalił skład komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół

Technicznych w Koje oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Kości lcu. W skład w/w komisji wejdą: p. Andrzej Tomczyk, p. Janina Roszkiewicz oraz

p. Anna Pajor.

Ad 5.

Dyrektor Powiatowego Zarz: du Dróg w Kole p. Kujawa powrócił do tematu wniosku Gminy

Kłodawa (RZP.7021.ł .22,20 7) w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Powiatu Kolskiego co

do pozbawienia drogi nr G494567 - ul, Wąskiej w Kłodawie kategorii drogi gminnej, Zarząd

wniósł wówczas o uzupełnie ie powyższego wniosku o dowody - dokumenty potwierdzające,

iż przyległe do działki drogowej nr 113 (ul. Wąskiej) nieruchomości po jej pozbawieniu

kategorii drogi publicznej gminnej będą miały zagwarantowany dostyp do dróg publicznych

oraz o sposobie zagwarantowania tego dostępu. Gmina Kłodawa w uzupełnieniu wniosku

poinformowała, że ul. WąSK w przypadku pozbawienia jej statusu drogi publicznej będzie

miała charakter drogi wewnętrznej ogólnodostępnej, atomiast nieruchomości przyległe mają

zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną. Zarząd wyraził milczącą

zgodę na pozbawienie drogi gminnej nr G494567 - ul. Wąska w Kłodawie statusu drogi

publicznej,

Dyrektor Kujawa powrócił również do tematu deklaracji Gminy Kłodawa w zakresie

zabezpieczenia środków fin nsowych w ramach partycypacji przy remontach chodników na

terenie gminy. Limit środkó przeznaczonych przez Powiat na zadania drogowe realizowane

wspólnie z gminami został ż wykorzystany w 2017 r., istnieje możliwość przy tąpienia do

remontu chodników w przyszłym roku.
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Nastennie p. Kujawa poinformował o piśmie:

- p. . którr jest nowym właścicielem nieruchomości - dawnego hotelu

położonego ~l. Stary R)nck i ul. Jasna w Kole. zwrócił się o zwolnienie

z kosztów zajęcia pasa drogowego. Zarząd nie wyraził zgody na zwolnienie.

- Burmistrza Przedeza w sprawie kontynuacji przebudowy drogi Kaleń Mała - Jasieniec -

Nowa Wieś. Zarząd proponuje realizację zadania w 2018 r. warunkując powyższe deklaracją

Burmistrza Przedcza w kwestii partycypacji w kosztach przebudowy.

aczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Wasiak nawiązał do

zgłoszenia reprezentanta Powiatu (1 zespół 4-osobowy) w ramach Festiwalu "Tradycyjna

Kuchnia Wielkopolska", który odbędzie się we wrześniu br. Zarząd zdecydował, że zespół

reprezentujący Powiat zostanie wyłoniony podczas obchodów "Dnia Ogórka", Zarząd wyraził

zgodę na pokrycie kosztów transportu zespołu (ok. 1.100,00 zł).

Ad 7.

aczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Jóźwiak poinformowała o piśmie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole (SPZOZ.ADTE-

SZ.201.1.2017) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania budynku

mieszkalno - warsztatowego na budynek dla garażowania kare lek ratowniczych oraz

pomieszczeń socjalnych dla ratowników. Starosta poinformował p. Jóźwiak, że odbędzie się

w sprawie w/w budynku spotkanie z udziałem m.in. Powiatowego Inspektora Nadzoru
I

Budowlanego.

Ad 8.

Starosta przedstawił proPozYlję firmy PolGuard Consulting Sp. z 0.0. dot. aktualizacji

dokumentacji Starostwa Powiatowego w Kole z zakresu ochrony danych osobowych. Koszt

aktualizacji wynosi 16.000 zł + VAT. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 9.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek {)U4!
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2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. JózefRybicki

v
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