Protokół nr 0022.141.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 04 października

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

2017 r.

1000•

Obradom

przewodniczył

Starosta

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

Wieńczysław Oblizajek

2.

Marek Banaszewski

3.

Czesław Marek

4.

Urszula Kikosicka

5.

Józef Rybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekretarz

owiatu

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 zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.140.2017
dnia 27 września 2017

f.,

z

nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad.3
Dyrektor

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej

Pan Cezary

Chmielecki

przedstawił następujące tematy:
- wykonanie kontraktu z

arodo

m Funduszem Zdrowia za okres od O l stycznia do 30 września

2017 roku-103,61%
- rozstrzygnięcie
Samodzielnego

przetargu dotyczącego
Publicznego

Zakładu

zadania pn " Rozbudowa,
Opieki

Zdrowotnej

przebudowa

i modernizacja

w Kole wraz z rozwojem

usług

medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu". Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w
późniejszym terminie z uwagi na sprawdzane pozostałe oferty przez zewnętrzną kancelarię.
-wykonanie naprawy dachu na budynku głównym SP ZOZ w Kole - wykorzystane środki własne
jednostki.
Zarząd zapoznał się z przedstawionymi tematami.
Ponadto obecna na posiedzeniu
Towarzystwa Lekarskiego
Kardiochirurgicznej,

Zarządu Pani Lilla Urbaniak przedstawiła

Oddzaił Koło w sprawie dofinansowania

wniosek Polskiego

konferencji Kordiologiczo -

która odbędzie się 17 listopada 2017r. w Kole. Zarząd wyraził zgodę na

dofinansowanie konferencji.

Ad.4
Pani Dorota Szkudlarek z Wydzi u Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała o:
- piśmie Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawiezenego

w Kościelcu w

sprawie użyczenia lokalu na potrz by Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury i Folkloru na
okres 6 lat. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy.

Ad.5
Naczelnik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami

Pani Mariola Jóźwiak przedstawiła

Dyrektora Zespołu Szkół Rolnic' e Centrum Kształceniu Ustawicznego

pismo

w Kościelcu w sprawie

użyczenia lokalu na okres 6 lat. Zarząd wyraził zgode na użyczenie.
Zarząd podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.(GN.P.6844.20.20

17) - przekazać

nieodplatnie w trwały zarząd Po iatowego Zarządu Dróg w Kole ul. Toruńska 200, nieruchomość
zajetą pod drog powiatową w Babiaku, stanowiącą część drogi powiatowej, oznaczonej w ewidencji
gruntów numerami działek: 239-3 ark. Mapy 4, o pow. 0,0025ha o wartości 37,00zł .

.i cl.6

przedstawicielka
w KOle z

Stowarzyszenia

Współpracy

Międzynarodowej

ociła się do Zarządu Powiatu z inicjatywą przekazania

pod opiekę

Cmentarza Wojennego Stowarzy zeniu.
Wicestarosta Kolski Pan Marek Banaszewski prosi o przygotowanie stosownego pisma do Zarządu
w w/w sprawie. Zarząd po zap0Ll-aniu z pismem podejmie decyzję.
Ponadto

l

poinformowała Zarząd o:

• .•.

r"

-znajdujących się

·0

li .~

płytach nagrobnych żołnierzy z I wojny światowej.

-informacji z Kirgistanu o znajd jących się na Cmentarzu Wojennym pomików dwóch pilotów z
Kirgistanu. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad.7
Dyrektor

Powiatowego

Zarzą u

PZD/5421/DT/ZP/PI16412017

Dróg

dotyczącym

Pan

Grzegorz

włączenia

Kujawa

zwrócił

SIę

z

pismem

w ulicę Nowowarszawską.

ul. Żelaznej

Zarząd powróci do sprawy w późniejszym terminie.

Ogranizowane będzie spotkanie z Panią Wiceburmistrz,

Starostą oraz Dyrektorem PZD w w/w

sprawie.

Ad.8
Naczelnik Wydziału Finansów

ani Amelia Woźniak poinformowała

posiedzeniu Zarzadu przedstawi

ializę zmian w budżecie na 2017 rok.

Ponadto Zarząd prosi o zwiększenie środków w planie finansowem
Sport.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Karolina Kaczm
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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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Zarząd, że na kolejnym

z przeznaczeniem na Kulturę i

