Protokół nr 0022.145.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 08 listopada 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Starosta Kolski
Wieńczysław Oblizajek.
W posiedzeniu udział wzięli (lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu):
l.

Wieńczysław Oblizajek

2.

Czesław Marek

3.

Urszula Kikosicka

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 z z Zarząd.

Ad 2.
Członkowie Zarządu zapoznali

ię z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.144.2017

z

dnia 25 października 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.

Ad3.
Dyrektor Samodzielenego Public

ego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pan Cezary C1unielecki wraz z

główną księgową Panią Elżbietą Marciniak poinformowali o:
- zakupie w miesiącu sierpniu i wrześniu dwóch używanych karetek na potrzeby SPZOZ,
- kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po której szpital ma zadłużenie na łączną kwotę ok

"

330 tys zł. wraz z odsetkami

Dyrektor podejmie rozmowę z Zakładem Ubezpieczeń Społeczych w

sprawie rozłożenia zaległości na raty.
- harmonogramie

rzeczowo - finansowym do realizacji zadania pn. "Rozbudowa, przbudowa i

modernizacja oraz wyposażenie

amodzielenego Pubilicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

wraz z rozwojem usług medyczn ch świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu".
Zarząd zapoznał się z w/w sprawami.
-wykonaniu kontraktu z Narodo
Ponadto Pani l

m Funduszem Zdrowia - 100,29%
przedstawiła Zarządowi rachunek zysków i strat sporządzony na

dzień 30.09.2017r. Zgodnie z przedstawionymi

dokumentami na dzień 30 września 20171' zysk

(strata) netto wynosił -344 343,19zł.
Starosta Kolski Pan Wieńczysław

Oblizajek pomszył temat parkingu przy SPZOZ. Dyrektor

iż firma PROTECH zadłużona jest na kwotę t O tys. zł. W związku z

Chmielecki poinfromował

powyższym SPZOZ wypowiedział firmie umowę. Ponadto Zarząd zapoznał się z pismami (z dnia
03. '.2017, 30.10.20

7 ()1.11.2017 data wpływu do urzędu) Prezesa Zarządu firmy Protech Plus

Par

~ ""1r:

-śnie parkingu przy SPZOZ.

Ad4.

Dyrektor Powiatowego Zarządu
technicznym

obiektu

mostowego

róg Pan Grzegorz Kujawa poinformował Zarząd o złym stanie
zlokalizowanego

w ciągu drogi powiatowej

nr 3407P w

miejscowości Bierzwienna, groż cym awarią mostu i zamknięciem drogi. W związku z powyższym
Dyrektor wnosi o wyrażenie zgo y na przystąpienie do opracowania dokumentacji i zabezpieczenie
środków w kwocie 40 tys zł. w

.ązku z zagrożeniem zamknięcia drogi zarząd wyraził zgodę na

zabezpieczenie środków w budże ie Powiatowego Zarządu Dróg.
Powrócono

do tematu

kontynuowany

ul. Przemysłowej

Starosta

poinformował,

że w roku 2018 będzie

remont ulicy (budowa brakującego odcinka jezdni wraz z chodnikami na całej

dugości ulicy.)
p. Kujawa poinformował również o problemie występującym na terenie miasta Kola związany z nie
wypełnienianiem

warunków

określonych

w zawartym porozumieniu

nr OZ.031.2.20 17 z dnia

14.03.2017r. dotyczącym wykonywania czynności pielegnacyjnych w zakresie utrzymania drzew na
terenie miasta Koła przez Gminę

iejską Koło. Zarząd przyjął do wiadomości, prosi o utrzymanie

zieleni, w tym sadzenie i usuw

ie drzew oraz krzewów, przycinanie koron i odrostów w ciągu

dróg i ulic powiatowych.
Obecny również na posiedzeniu Ran

główny księgowy przedstawił zmiany w

planie finansowym jednostki (PZD.GK.1 O1.11.20 17) w miesiącu listopadzie o kwotę 48 000 OOzł.
Zarząd wyraził zgodę.

.'.

Starosta przedstawił wniosek Ko isji Gospodarczej Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zakupów
na potrzeby Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole. Zostaną zabezpieczone

środki w budżecie

Powiatu Kolskiego na 2018 rok na zakup kosiarki bijakowej w wysokości 35 OOO,OOzł.

Ad 5.
Pełniąca obowiązki Naczelnika

Wydziału Oświaty, Kultury

Sportu Pani Dorota Szkudlarek

przedstawiła:
- zbiorcze zestawienie projektu budżetu na 2018 rok, projekt został opracowany

w oparclU o

wstepną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla naszego powiatu w wysokości
28 090 978zł oraz plan dochodów własnych jednostek w kwocie l 018 810zł co razem stanowi
kwotę w 'wysokości 29 109 788z .
- pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
dla ucznia LO. Wydział

Oświaty,

SE.4352.4.2017 dotyczące zajęć rewalidacyjnych

Kultury

i Sportu pozytywnie

opiniuje

wniosek.

podtrzymując opinię wydziału wyraża zgodę na realizowanie zajęć rewalidacyjnych

Zarząd

w liczbie 2

godzin tygodniowo w okresie od .11.2017 do 23.04.2018r. Wydział OK powiadomi jednostkę.
-pismo Stowarzyszenia Impresja dotyczące wsparcia finansowego wyjazdu do Liberec w Czechach
na WORD DANCE Championship WAOF, tancerzy zespołu GAMA. Zarząd powróci do sprawy.
Ponadto Pani Dorota Szkudlarek poinformowała o Jubileuszu 20-lecia Zespołu Tańca Ludowego w
KościeJcu. Jubileusz odbędzie s'

ę

18 listopada br. w związku z powyższym Zarząd przeznaczył

kwotę 350 zł na zakup nagród.
Starosta przedstawił pismo SOS

dotyczące podjęcia działań mających na celu uzyskanie zgody i

podpisanie porozumienia pomię zy Powiatem Kolskim, a Burmistrzem
założenia

i prowadzenia

przedszkola

specjalnego

Miasta Koła w sprawie

w Kole dla dzieci z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu umiark wanym i znacznym, z niepełnosprawnościami
autyzmem

w ramach struktur

Opiekuńczo - Edukacyjno

Specjalnego

sprzężonymi i z

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

- Wychowawczym

w Zespole

w Kole. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK

powiadomi jednostkę.

Ad6.
Prezes Kolskiego Towarzystwa Cyklistów w Kole

; zwrócił się do Zarządu

Powiatu Kolskiegp z prośbą o ujęcie w budżecie na 2018 rok kwoty 10.000,00zł na "Kryterium
Kolarskie o Srebrną Szprychę

l", które odbędzie się 12 sierpnia

2018r. w randze Pucharu Polski.

oIskie Towarzystwo Cyklistów proponuje aby Powiat Kolski był

współorganizatorem

Zarząd prosi o przygotowanie

wydarzenia.

Kultury i Sportu. Po zapoznaniu

opinii przez Wydział Oświaty,

ię z opinią podejmie wiążącą decyzję.

.
."

.»,

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
projekt

uchwały

Rady

Powiatu

Kolskiego

w

Pani Mariola Jóźwiak przedstawiła Zarządowi
sprawie

obciążenia

służebnością

przesyłu

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego. Zarząd nie wniósł uwag i przyjął projekt
uchwały.

Ad. 8.
Naczelnik

Wydziału

Promocji

Rozwoju

Zarządzania

Kryzysowego

Pan

Zenon

Wasiak

przedstawił:
- wniosek o nadanie tytułu honorowego "Za zasługi dla Powiatu Kolskiego" złożony przez radnych
Powiatu

Kolskiego

zorganizowania

na XXXIX

posiedzenia

sesji Rady Powiatu

Ko risji Honorowej.

Kolskiego.

Poinformował

o potrzebie

Starosta ustali dogodny termin do odbycia

posiedzenia Komisji Honorowej.
- pismo International Police Motor Corporation IPMC Koło Club 240 dotyczące zabezpieczenia
środków finansowych

w kwoci e 12 OOO,OOzłz przeznaczeniem

na XIV Zlot Motocyklowy

połączony z festiwalem BLUESA. Zarząd powróci do sprawy.
- pismo Orkiestry Dętej OSP w Kole dotyczące dofinansowania
Noworocznego"

Jubileuszowego

w kwocie 5.000zł. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie

XV "Koncertu

kwoty 2 500 zł ze

środków zaplanowanych w budżecie wydziału PZ na rok 2018r.

Naczelnik Wydziału Finansow P ni Amelia Woźniak omówiła projekty uchwał Zarządu Powiatu
Kolskiego w sprawie:
•

wprowadzenia zmian w b dżecie Powiatu Kolskiego na 2017r.

Zarząd po omówieniu projektu ue wały poddał tę kwestię głosowaniu:
-wniosek poparło - głosów 4
-przeciw - głosów O
-wstrzyrnało się - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona ru.0025.145.211.2017.

•

Projektu uchwały w przecriocie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na

lata 2018-2027.
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.0025.145.212.2017.
Projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2018 rok.
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
-wniosek poparło - głosów 4
-przeciw - głosów O
-wstrzyrnało się - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona nr.002S.145.213.2017.

Ad.l0.

Kierownik Referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych

Pan Artur Szafrański przedstawił

projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:
l. w sprawie zmiany uchwały nr 0025.96.126.2016

Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 9

listopada 2016r. w sprawie określenia powiatowych
usytuowane

punkty

nieodpłatnej

pomocy

i gminnych lokali, w których będą

prawnej

oraz

harmonogram

udzielania

nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim.
Zarząd po zapoznaniu się z proje tem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.145.214.2017
2. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej
prowadzącej

działalność

poży ku publicznego,

realizacji

zadania

publicznego

w zakresie

prowadzenia dwóch punktów nie dpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim.
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogł śnie i oznaczona Nr 0025.145.215.2017
Ponadto Starosta przedstawił pismo l
Edukacyjno

-

Wychowawczego

w Kole dotyczące

Dyrektora Zespołu Opiekuńczo konieczności

naprawy

dachu,

wypustów ulicznych z przykanalikarni oraz wykonanie przyłącza wodociągowego

montażu

i hydrantowego.

Zarząd po zapoznaniu z pismem wydał opinię pozytywną w sprawie wprowadzenia

zmian w

projekcie uchwały budżetowej Rady Powiatu Kolskiego w listopadzie br. na powyższe zadanie.
Zostanie zabezpieczona kwota w wysokości 80.332,80zł brutto z przeznaczeniem
wyżej wymienionych prac.

na wykonanie

r

Ad.lł.
Obecny na posiedzeniu Przewodniczący
tematu współorganizowania

Rady Powiatu Kolskiego dr Marek Tomicki nawiązał do

dożynek powiatowo - gminnych w 2018 roku. Zaproponował aby w

2018 roku zorganizować dożynki w gminie Babiak, gdyż od kilku już lat w tej gminie nie było
dożynek powiatowo - gminnych. Zarząd nie podjął wiążącej decyzji.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Karolina Kaczmarek
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Podpisy Członków Zarządu:
1.

Wieńczysław Oblizajek

2.

Czesław Marek

3.

Urszula Kikosicka

4.

Józef Rybicki

!

