Protokół nr 0022.148.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 29 listopada 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000. Obradom przewodniczył Starosta Kolski
Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu):
1.

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.

Członkowie
0022.147.2017

Zarządu

zapoznali

Się z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

z dnia 22 listopada 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym

protokół został przyjęty i podpisany.

Obecny na posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Pan Grzegorz Kujawa
powrócił do:
-pisma INEA Sp. S. A. w sprawie propozycji zmiany stawek za zajęcie pasa drogowego. Powiatowy
Zarząd Dróg w Kole proponuje pozostawienie dotychczasowych stawek za zajęcie pasa drogowego

bez zmian. Zarząd podtrzymał propozycję Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, stawki pozostają
bez zmian.
- przebudowy ul. Przemysłowej w Kole, p. Kujawa poinformował,

że do końca roku 20 l 7 zostanie

wykonany remont w zakresie minimalnym (180m), reszta zostanie wykonana w przyszłym roku.
Zarząd przyjął do wiadomości.
Ponadto pan Grzegorz Kujawa poinformował,
Powiatowej Infrastruktury

że w ramach Programu

Rozwoju

Gminnej i

Drogowej na lata 2016 - 2019 złożony został wniosek dotyczący

dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Powiercie - Leśnica.
Pan Kujawa przedstawił punktację jaką wniosek otrzymał zgodnie z instrukcją Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Wniosek

nie

zostanie

Drogowej. Wniosek uzyskał 20,58pkt i zajął 32 miejsce.

dofinansowany.

Zarząd

przyjął

do

wiadomości.

Starosta

prosi

o

przygotowanie pisma odnośnie odwołania od decyzji.

Pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Dorota Szkudlarek
ibikiem z firmy Vulcan, który

poinformowała Zarząd o spotkaniu z
przygotuje
poddziałanie

wniosek

o dofinansowanie

w ram e:

.egionalnego

Programu

Operacyjnego

8.1.2 - Kształcenie ogólne. Koszty dla Powiatu to 3,500 zł brutto po uzyskaniu

dofinansowania oraz 1,5 % od otrzymanej kwoty dofinansowania. W ramach otrzymanych środków
będzie możliwość doposażenia sal matematyczno - przyrodniczych
rodzaju zajęć wyrównawczych,

pozalekcyjnych

i szkoleniowych.

oraz organizowanie różnego
W projekcie wezmą udział 3

szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Kole, Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

w Kole

oraz Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole. Zarząd wyraził zgodę.
Ponadto Pani Dorota Szkudlarek :
Mistrzyni

- zwróciła się z prośbą o ustalenie wartości bonu towarowego dla Pani
Polski w zawodach Castle Triathlon Malbork 2017 oraz laureatki trzeciego

miejsca podczas

lronman 70.3 Weymounth .. Zarząd przyznał bon towarowy w kwocie 400 zł.
- zwróciła się z prośbą o wyróżnienie 5 uczestników

halny", którzy

biegu charytatywnego "Od Helu po
,------~~----~~--w 4 dni pokonali łącznie 842km. Celem projektu było pokrycie kosztów zakupu

łóżek medycznych, środków medycznych jednorazowego użytku oraz samochodów osobowych dla
zespołu medycznego, dojeżdżającego z pomocą do dziecięcych hospicjów domowych.
Zarząd wyraził zgodę na wyróżnienie.
- przedłożyła Zarządowi Raport pn. Powiaty w przededniu reformy oświaty. Zarząd zapozna się z
raportem.

aczelnik Wydziału Finansów Pani Amelia Woźniak poinformowała o:
-przekazaniu nakładów finansowych w związku z adaptacją pomieszczeń warsztatów Zespołu Szkół
Technicznych

w

Kole

i Bursy

Szkolnej

na potrzeby

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno

-

Wychowawczego w Kole - łączne nakłady finansowe:
3498 l41,08zł, po rozdzieleniu na jednostki: ZST- 2 515 469,95 zł, ZOEW- 982 671,14zł.
- przekazaniu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole drogi powiatowej nr 16333 Kościelec - Tury
umowa

m

17413/734-150282-03

z dnia

15.06.2004

pomiędzy

Agencją

Restrukturyzacji

i

Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, a Powiatem Kolskim - Program SAPARD (budowa drogi
powiatowej Kościelec - Tury).
- przekazaniu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole drogi powiatowej nr 16360 w miejscowości
Olszówka - umowa nr 2405-734-150019/02

z dnia 03.06.2003 pomiędzy Agencją Restrukturyzacj i

i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, a Powiatem Kolskim - Program SAPARD (budowa drogi
powiatowej w miejscowości Olszówka)
Zarząd wyraził zgodę w w/w sprawach.
Ponadto p. Woźniak przedstawiła dodatkowe zmiany w budżecie powiatu kolskiego na 2017 rok:
- Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych
na 2017 rok z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Dochody zwiększa się: dział 855, rozdział 85508 § 2160 o kwotę 5000zł
Wydatki zwiększa się: dział 855, rozdział 85508 § 3110 o kwotę 4950zł
dział 855, rozdział 85508 § 4010 o kwotę 50 zł.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole
Dochody zwiększa się: dział 750, rozdział 75020 § 6300 o kwotę 3000 zł w związku z otrzymaną
pomocą finansową z Gminy Koło na wydatki inwestycyjne w budynku Starostwa Powiatowego.
Wydatki zwiększa się: dział 750, rozdział 75020 § 4300 o kwotę 3000zł. Zwiększa się plan
wydatków na zakup usług pozostałych,

Pani Lilia Urbaniak główny specjalista poruszyła temat pisma Pana Dyrektora SPZOZ w
Kole, który zwrócił się z prośbą o zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole. Podstawowe zmiany polegają na zmianie nazewnictwa z wyrazu "zakład" na
wyraz "SPZOZ", likwidacji stanowiska Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno

- Gospodarczych,

utworzenia

utworzenie

stanowiska

Administratora

Systemów

Informatycznych

(ASI),

działu

administracyjno - gospodarczego, sekcja Techniczno - Eksploatacyjna i zaopatrzenia, a także sekcja
informatyczna będą w dziale administracyjno - gospodarczym.

Zarząd przyjął do wiadomości i podejmie decyzję na kolejnym posiedzeniu.
Obecni na posiedzeniu: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kole Pan Cezary Chmielecki,
poinformowali

oraz przedstawiciele

firmy KOSBUD

Zarząd o złożonych w Wydziale Architektury i Budownictwa

w dniu 28.II.br.

dokumentach projektowych potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
Wicestarosta Pan Marek Banaszewski

poinformował zebranych o dużych brakach w dokumentacji,

które zostały już zauważone przez wydział Architektury i Budownictwa.
Inspektor nadzoru oraz koordynator

ds rozbudowy

szpitala Pan Banasiak

zobowiązał

SIę do

uzupełnienia brakujących dokumentów.
Wicestarosta poprosił o dostarczenie przez Dyrektora SP ZOZ ksero badań geologicznych
geodezyjnych (potwierdzonych

oraz

za zgodność z oryginałem), ponieważ nie zostały dołączone do

wniosku o przekazanie środków finansowych.
Ponadto Zarząd powrócił do wystawionej przez Wykonawcę ( Firmę KOSBUD) faktury VAT nr
20/10/2017. Zarząd poinformował Dyrektora i wykonawcę, że faktura nie zostanie zapłacona przed
uzyskaniem pozwolenia

na budowę. Ponadto Zarząd nie przyjmuje harmonogramu

finansowego przedstawionego

przez Dyrekcje szpitala i wykonawcę,

rzeczowo-

a szczegółowy nie został

jeszcze dostarczony ( zgodnie z wyciągiem protokołu nr 0022.147.2017 z dnia 22.II.br. ). Dyrektor
SP ZOZ zobowiązał się do dostarczenia.
Dyrektor

Samodzielnego

Publicznego

Pan Cezary

Chmielecki

przedłożył Zarządowi Załącznik nr l do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

księgowych

(wykaz osób upoważnionych
przekazanie

pełnej

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej

do kontroli merytorycznej dowodów księgowych). Zarząd prosi o

instrukcji

obiegu

i kontroli

dokumentów

księgowych

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
Ponadto Pan Cezary Chmielecki

przedstawił

inspektorów

nadzoru budowy, którzy me zostali

uwzględnieni w umowie nr 1/2017 tj. Pana Zbigniewa Szpilewskiego i Pana Andrzeja Frątczaka.
Zarząd prosi o przygotowanie aneksu do umowy z uwzględnieniem w/w inspektorów nadzoru.

Pan Daniel

Sowiński

z Wydziału

Promocji

Rozwoju

i Zarządzania

Kryzysowego

przedstawił Zarządowi film informacyjno - promocyjny Powiatu Kolskiego. Zarząd po obejrzeniu
filmu wniósł kilka uwag.
Pan Czesław Marek poinformował, że w w/w filmie powinny zostać również uwzględnione m. in.:
- zdjęcia członków Zarządu oraz Rady Powiatu,
- zespoły promujące kulturę tj. Zespół Gama z Kłodawy, Zespół Tańca Ludowego z Kościelca,
Orkiestra Dęta OSP z Koła oraz Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI w Kole.

·

,
Ponadto Pan Czesław Marek oraz Pan Wicestarosta Marek Banaszewski zwrócili uwagę odnośnie
przedstawienie Domu Pomocy Społecznej

przy ul. Poniatowskiego 21, stwierdzili iż są ładniejsze

miejsca przedstawiające DPS w Kole, które mogłyby być wykorzystane w filmie.

Sekretarz Powiatu Pan Andrzej Tomczyk przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
Kolskiego w sprawie:
•

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na
powierzenie

organizacji

pozarządowej

prowadzącej

działalność

pożytku

publicznego

realizacji zadania w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w
Powiecie Kolskim w 2018 Toku.
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.0025.148.219.2017.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Karolina Kaczmarek
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Podpisy Członków Zarządu:
1.

Wieńczysław Oblizajek

2.

Marek Banaszewski

3.

Czesław Marek

4.

Urszula Kikosicka

5.

Józef Rybleki

.

