Protokół nr 0022.149.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 07 grudnia 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000. Obradom przewodniczył

Starosta Kolski

Wieńczysław Oblizajek.
W posiedzeniu udział wzięli (lista obecności stanowi załącznik nr l 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

Ad l.
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad2.
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.148.2017

z

dnia 29 listopada 20 17 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.

Ad3.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Paru Mariola Jóźwiak przedstawiła pismo Pana

zam. Janowiec 20 gmina Babiak dotyczące wykupienia
zabranych

l stycznia

1999r. pod drogę powiatową

nr 163117 Bogusławice

-

gruntów

Mąkoszyn.

Wykupienie gruntów dotyczy działek: 63,71,72,76,77/2,78

i 80/2 o łącznej powierzchni 0,1239ha,

grunty te znajdują się w miejscowości Janowice.
Pani Jóźwiak wystąpiła do Zarządu Dróg Wojewódzkich

z prośbą o przesłanie dokumentów

potwierdzających zajęcie gruntów,
Zarząd

nie

podjął

wiążącej

decyzji,

zostanie

ona

podjęta

po

wyczerpaniu

procedury

administracyj nej.
Ponadto Pani Mariola Jóźwiak zwróciła się do Zarządu z potrzebą zabezpieczenia

budynków ( tj.

Sejmik i budynek SOS - W przy ul. Mickiewicza) przed zimą.
Starosta poinformował, że ustali

l

natomiast "Sejmik" najprawdopodobniej

zabezpieczenie budynku po szkole przed zimą,

w najbliższym czasie zostanie zbyty na rzecz Gminy

Miejskiej Koło.

Ad.4

Pełniąca obowiązki Naczelnika

Wydziału Oświaty, Kultury

Sportu Pani Dorota Szkudlarek

poinformowała o:
- wyróżnieniu w konkursie"

Bądź EKO działaj EKO"

'.uczennicy ZSE - A

w Kole. Wydział OK zwraca się z prośba o zawiezienie w dnu 12.12.br. samochodem służbowym
Starostwa Powiatowego w Kole uczennicy po odbiór nagrody. Zarząd wyraził zgodę.
- prośbie Pani Ewy Ochędalskiej Radnej Powiatu Kolskiego w sprawie ufundowania upominków
(słuchawki, power banki lub głośniki)

dla uczestników

(45 osób tancerzy

zespołu GAMA)

Mistrzostw Świata WADF - Liberec 2017, w których uzyskali tytuł Wicemistrza Świata. Zarząd
wyraził zgodę na zakup głośnika dla całej grupy.
Ponadto Pani Dorota Szkudlarek przedstawiła:
- pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole dotyczące zakupu kompletów strojów do
zespołowych gier sportowych dla dziewcząt. Zarząd nie wyraził zgody na zakup.
- wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonom iczno - Administracyjnych
dotyczące nauczania indywidualnego

w Kole (ZSEA.413. 9 .2017)

dla ucz nnicy klasy II. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

pozytywnie opiniuje wniosek. Zarząd wyrazi t zgodę na nauczanie indywidualne w wymiarze 12h
tygodniowo.
- pIsmo

w sprawie odszkodowania i braku odpowiedzi od Dyrektora ZST w

Kole. Odszkodowanie

dotyczy uszkodzenia

samochodu

na drodze wewnętrznej,

która jest w

Zarządzie ZST w Kole. Zarząd upoważnił Panią Dorotę Szkudlarek do załatwienia w/w sprawy.
p. o. Naczelnika

zwróciła się z prośbą o dofinansowanie

sztandaru dla Specjalnego

Ośrodka

Szkolno - Wychowawczego w Kole. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 4000zł.
Środki zostaną zabezpieczone z przesunięć między §§.

Pan Czesław Marek prOSI o przygotowanie
Towarzystwa

Cyklistów

w Kole

podziękowania

dla Prezesa

z okazji

i Stowarzyszenia.

10 - lecia Polskiego

Wydział

OK przygotuje

podziękowania.

Ad.5.
Pani Lilla Urbaniak główny specjalista powróciła do tematu pisma Pana Dyrektora SPZOZ w Kole,
który zwrócił się z prośbą o zmiany w Statucie Samodzielnego
Zdrowotnej w Kole. Podstawowa
Administracyjno-

gospodarczych

zmiana to

likwidacja stanowiska

i utworzenie działu administracyjno

wyrazu " zakład " na wyraz "Samodzielny

Zastępcy Dyrektora ds.
- gospodarczego,

i Zaopatrzenia

zmiana

w Kole lub

i Sekcji Informatycznej

- gospodarczy, utworzenie stanowiska Archiwisty Składnicy Akt i

Administratora Systemów Inforamtycznych
brzmienie:

Zakładu Opieki

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SPZOZ", przejęcie sekcji Techniczno - Eksploatacyjnej
przez dział administracyjno

Publicznego

(ASI), wprowadzenie

par. 15 ust.4, który otrzymuje

"W przypadku wyznaczenia na stałe do zastępstwa Głównego Księgowego zaciągnięcie

zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 50.000,00 zł wymaga łącznej
reprezentacji dwóch osób: Głównego księgowego i drugiej osoby wyznaczonej w tym zakresie"
Zarząd wyraził zgodę na zmiany w Statucie SP ZOZ w Kole.

Ad.6.
Naczelnik

Wydziału

Promocji,

Rozwoju

Zarządzania

Kryzysowego

Pan Zenon

Wasiak

poinformował o:
- potrzebie zmian w planie finansowym wydziału w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4200zł
- § 4170 - Wynagrodzenia osobowe - l 500zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 800zł
- § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 1400zł

• § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 500z1
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4200zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych.
Zarząd wyraził zgodę na zmiany w planie finansowym Wydziału PZ .
• kalendarzach

ściennych

na 2018 rok promujących

trójdzielnych - 100szt. i jednodzielnych

Powiat Kolski. Zamówiono

kalendarzy

- 200szt. Łączny koszt zamówionych kalendarzy to kwota

3094,00z1. Pan Wasiak zwrócił się z prośbą o domówienie 150 szt. kalendarzy jednodzielnych
związku z dużym zainteresowaniem.
- zgłoszeniu do realizatora

w

Zarząd wyraził zgodę.

poprawek

odnośnie filmu informacyjno

- promocyjnego

Powiatu

Kolskiego. Zarząd przyjął do wiadomości.
- potrzebie zakupu materiałów promocyjnych - w kwocie ok 11 tys zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ad. 7
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Pan Grzegorz Kujawa wraz z Głównym Księgowym
l

przedstawili następujące sprawy:

- Pan Kujawa poinformował, że zadanie pn. "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości
Grzegorzew"

może zostać nie zakończone

(izolacjonawierzchnia

w roku 2017. Brak możliwości

wykonania

robót

na kapach obiektu mostowego z żywic epoksydowo - poliuretanowych

grubości 6mm) wynika z faktu, iż należałoby je wykonywać w temperaturze

o

18°C. Prace można

wykonać pod ogrzewanymi namiotami. Wartość kosztorysowa powyższych prac wynosi 40344,00z1
brutto. Zarząd wyraził zgodę na ukończenia

zadania.

Ad.8.
Kierownik referatu ds inwestycji i zamówień

publicznych Pan Artur Szafrański przedstawił projekt

uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie:

• rozstrzygnięcia

otwartego

konkursu

ofert

na powierzenie

organizacji

pozarządowej

prowadzenia działalności pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie
prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2018
roku.
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.0025.149.220.2017.

Ad.9.
Obecny na posiedzeniu Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
Pan Cezary Cłunielecki poinformował o:
- poziomie realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za okres listopad 2017 r. 108,01 %
- potrzebie podjęcia działań mających na celu wykwaterowanie

lokatorów użytkujących

lokal

mieszkalny w budynku mieszkalno - warsztatowym znajdującym się na terenie szpitala, ze względu
na jego stan techniczny. Pan Chmielecki prosi o zapewnienie najemcom lokali zastępczych.
Pani Lilia Urbaniak poinformowała,
udziałem m.in. Powiatowego

że w tej sprawie odbyło sie spotkanie w dniu 14 lipca br. z

Inspektora

Olejnik i Pana Dyrektora SPZOZ

w Kole.

adzoru Budowlanego

w Kole, Pani mecenas Beaty

a spotkaniu ustalono, że SPZOZ wystąpi o zmianę

sposobu użytkowania w/w budynku, a Dyrektor SPZOZ wystąpi do Burmistrza o lokale zamienne

(zawrze

Porozumienie)

GN.P.6821.3.2017.z

-

dnia

not

~ służbowa

przekazania

do SPZOZ

17 lipca br. Starosta poinformował

kontaktował się z Panią Wiceburmistrz
Sekretarz Powiatu

przesłana

Dyrektora,

o

numerze

żeby w tej sprawie

i zajął sie tą sprawą bardzo pilnie.

Pan Andrzej Tomczyk przedstawił

na rzecz Samodzielnego

pismem

Publicznego

pismo Dyrektora

SP ZOZ w sprawie

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole mebli

biurowych, które w wyniku prac remontowych Starostwa Powiatowego w Kole są zbędne. Zarząd
wyraził zgodę na przekazanie mebli.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.
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

