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Protokół nr 0022.140.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 27 września 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 1000. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli (zał cznik nr l do protokołu):

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. 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

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.139.2017 z

dnia 20 września 2017 r., nie w I osząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole: Dyrektor Pan Cezary Chmielecki oraz I główna księgowa przedstawili

następujące tematy: "----_
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-zakończenie przetargu dotyczącego robót budowlanych polegających na budowie bloku

operacyjnego wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i przyłączami oraz sporządzenie pełnej

dokumentacji projektowej dla zadania inwestorskiego pn. "Rozbudowa, przebudowa imodernizacja

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług

medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu". Wyniki przetargu ogłoszone zostaną

na przyszłym Zarządzie z uwagi na sprawdzane przez kancelarię zewnętrzną prawidłowości

złożonych ofert. Zarząd czeka na rozstrzygnięcie.

- zakupie 2 karetek na potrzeby SP ZOZ, łącznie szpital posiada 7 własnych karetek;

- negatywnej decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dofinansowania sprzętu dla

szpitala;

- sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zanotowano

stratę w wysokości 400 tys zł (wg stanu na koniec sierpnia 2017r);

- wypłaceniu odszkodowania w kwocie 300 tys. zł

- rozwiązaniu umowy z firmą zajmującą SIę parkingiem przed budynkiem

szpitala. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przejmuje parking wraz z

pracownikami.

Zarząd zapoznał się z przedstawionymi wyżej tematami.

Ad.4

Pani Dorota Szkudlarek Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała o :

- wniosku uczennicy Zespołu Szkół centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu z prośbą o

wyrażenie zgody na przyjęcie 25 osoby do Liceum Ogólnokształcącego o profilu Zdrowie i Uroda

mieszczącego się w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie 25

osoby do klasy I LO o profilu Zdrowie iUroda.

- opłatach związanych z zakwaterowaniem uczniów z Bursie Szkolnej. Wydział Oświaty, Kultury i

Sportu wystąpi do dyrektora Bur y Szkolnej o kalkulację. Zarząd podejmie decyzję po wyliczeniu

kosztów przez dyrektora.;

- utworzeniu przedmiotu etyka Liceum Ogólnokształcącym, w zajęciach uczestniczyć będą

uczniowie Liceum oraz Zespołu SZkół Ekonomiczno - Administracyjnych.

Pani Szkudlarek przedłożyła Zarządowi analizę liczby uczniów wg SIO, analizę zatrudnionych

nauczycieli wg SIO oraz wykaz adry administracyjnej i obsługi w roku szkolnym 2016/2017 -

2017/2018. Zarząd zapozna się z 'Y)'kazem.

Ponadto p. Szkudlarek przedsta iła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

ustalenia wysokości nagrody Star sty Kolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2017.

Ustalono wysokość nagrody w wysokości 1400 zł.



Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.140.207.2017.

Obecny również na posiedzeniu Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicmego w Kościelcu Pan Wiesław Kujawa poruszył kwestię ustalenia wysokości opłat za

zakwaterowanie i wyżywienie w internacie szkoły. Zarząd podejmie decyzję po zapoznaniu się z

kalkulacją kosztów.

Ponadto p. Kujawa prosi o przekazanie zaliczki celem realizacji odpisu na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych. Zarząd wyraził zgodę.

Ad.5

Dyrektor Powiatowego Zarzą l Dróg Pan Grzegorz Kujawa c
------------------

poinformowali Zarząd o dokonaniu otwarcia ofert w ramach drugiego przetargu na świadczenie

usług zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018.

4 zainteresowanych wykonawcó złożyło oferty. W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym

(rozpoczęcie 15.10.2017) dyrek or PZD prosi o zajęcie stanowiska. Zarząd wyraził zgodę na

rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umów.

Pan Kujawa prosi o zwiększenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w dziale

600 rozdział 60014 §4210 o kwotę 12 tys oraz § 4300 o kwotę 8 tys. Zarząd powróci do tematu w

innym terminie.

Ponadto Dyrektor PZD poinformował Zarząd o zauważonym podczas objazdu dróg w ciągu drogi

powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna na przepuście drogowym ubytku w nawierzchni

jezdni. Wprowadzono ogranicz nie tonażu do 4t od strony drogi wojewódzkiej nr 263 i

ograniczenie prędkości do 20 . Zarząd prosi o przedstawienie kosztów naprawy, po zapoznaniu

podejmie decyzję.

Ad.6

Wicestarosta Kolski Pan Marek Banaszewski przedstawił wniosek Komisji Budżetu i Finansów

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 130 tys. zł na zakup

samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz sprzedaż starego samochodu w kwocie 30 tys.

zł. Zarząd wyraził zgodę.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Karolina Kaczma ek
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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