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Protokół nr 0022.139.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 20 września 2017 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

się o godz.

1000. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Obliząjek.
W posiedzeniu udział wzięli ( z łącznik 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. 1
Porządek obrad został przyjęty p zez Zarząd.
Ad. 2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.138.2017

z

dnia 13 września 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.
Ad.3
Naczelnik

Wydziału

Finansów

Pani

Amelia

Woźniak

przedstawiła

pismo

Wojewody

Wielkopolskiego FB-I.3111.131.20 17.7 dotyczące zwiększenia planu dotacji celowej na 2017 rok w
dziale 801, rozdział 80102,§ 2110 o kwotę 5 423zł oraz w dziale 801, rozdział 80l11,§ 2110 o
kwotę 17 737,20 zł z przeznaczeniem

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne

lub materiały ćwiczeniowe. Zarząd wyraził zgodę.
-Wicestarosta przedstawił pismo Burmistrza Miasta Dąbie w sprawie kontynuacji współpracy przy

przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3416P Chełmno Parcele - Grabina Wielka. Zarząd
wyraził zgodę.
Ad.4
Obecni na posiedzeniu Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Pan Jarosław Wasilewski,

mcedyrektor oraz nowo powołana na II wicedyrektora

-----W dniu 14 września
dotyczącym

-_---

br. Pan Wasilewski zwrócił się do Zarządu z wnioskiem ZST.KAOll.89.2017

wyrażenia

opinii w sprawie powierzenia

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu OK.2120.24.2017

stanowiska

II wicedyrektora

wyraził pozytywną opinię w w/w sprawie.

Zarząd podtrzymał opinię wydziału OK w związku z powyższym z dniem 01 października 2017r.
powierza stanowisko

II wicedrrektora

Zespołu Szkół Technicznych

w Kole

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu powiadomi jednostkę.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
- pismo SE.4352.2.2017

Pan Waldemar Koligot przedstawił:

z dnia 13.09.2017r.

w sprawie wyrażenia

zgody na zatrudnienie

dodatkowego nauczyciela wspomagającego

dla ucznia klasy I B z Zespołem Aspargera. Wydział

Oświaty, Kultury i Sportu OK.4354.1.2017

wyraził pozytywną opinię. Zarząd wyraził zgodę na

zatrudnienie. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu powiadomi jednostkę.
- pismo KS.3021.11.2017 z dnia 20.09.2017r dotyczące zwiększenia planu wydatków budżetowych
na 2017 rok w kwocie 365 239,36zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

i składkę ZUS. Zarząd

powróci do sprawy.
Ponadto Pan Koligot poinformował

o potrzebie remontu dachu na budynku Liceum. Koszty

związane z remontem w/w zadania to 22 427,90 zł. Zarząd wyraził zgodę na remont.
Ad.6
Dyrektor Powiatowego

Centru

Pomocy Rodzinie Pani Urszula Polewska przedstawiła projekt

uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021. Zarząd nie
wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego.
Dyrektor PCPR przedstawiła również artykuł dotyczący rejsu pn. "Odra dla zuchwałych" w którym
udział brało dziesięciu żeglarzy w tym dwójka niewidomych. Załoga jachtu "Wrzaskun" spotkała
się z

świato

ej sławy niewidomym

tenorem. W związku

z informacją

o

pokonanym rekordzie przez uczestników p. Polewska prosi o wyróżnienie uczestników na sesji
listopadowej. Zarząd wyraził zgodę.
Ponadto p. Polewska poinformowała
umieszczone w Rodzinach Zastępczych.

o tym że, w miesiącu wrześniu br. czworo dzieci zostało

Ad.7
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Pan Cezary Chrnielecki
poinformował Zarząd o:
- planowanym rozstrzygnięciu przetargu robót budowlanych,
- planowanym spotkaniu z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie dodatkowych środków na
zadanie pn. "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole"- Zarząd przyjął do wiadomości.
- przygotowywanej przez

k analizy środków finansowych jednostki.

- złożonym wniosku do Marszałka Województwa Wielkopolskiego

w sprawie dofinansowania

-

szpital czeka na odpowiedź.
Obecna również na posiedzeniu Pani Lilla Urbaniak przedstawiła Zarządowi:
- wniosek SPZOZ.DAG.073.21.2017IW

z dnia 04 września 2017r. w sprawie dotacji na zakup

myjni - dezynfektorów na wyposażenie oddziałów szpitalnych. Zarząd powróci do sprawy.
- projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały nie wnosząc do niego uwag.
Ponadto p. Urbaniak poinformowała Zarząd o podpisaniu w dniu 23 sierpnia br. umowy partnerstwa
na rzecz realizacji
powiatowych

projektu

i miejskich

pn.

"Wyposażenie

podmiotów

leczniczych

środowisk

informatycznych

w narzędzia

informatyczne

wojewódzkich,
umożliwiające

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między
podmiotami leczniczymi samorządu województwa", a także o podpisaniu porozumienia z dyrekcją
szpitala w zakresie zasad ponoszenia kosztów przez strony w związku z zawarciem w/w Umowy.
Ad.8
Obecna na posiedzeniu Pani Iw na Madalińska z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu poruszyła
temat:
- przyznania nagród Starosty Ko skiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki zabezpieczone
w budżecie powiatu na nagrody

noszą 31.237,00 zł netto. Zarząd podejmie decyzję na kolejnym

posiedzeniu.
Ad.9
Starosta przedstawił projekty uch ał Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie:
•

wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłosnie i oznaczona Nr 0025.139.204.2017.

•

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeci w - głosów O
- wstrzymało się - głosów O
Uchwała została podjętajednog

ośnie i oznaczona Nr 0025.139.205.2017.

Sekretarz Powiatu Pan Andrzej Tomczyk przedstawił projekt uchwały
•

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem parnieci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1 19.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały:
•

Zarządu Powiatu

Kolskiego

w sprawie przekazania

uprawnień

Opiekuńczo - Edukacyj o - Wychowawczego w Kole.
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.139.206.2017.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Karolina Kaczmarek
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Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybleki

•

Dyrektorowi

Zespołu

