I

·
•

Protokół nr 0022.61.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 24 lutego 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

się o godz.

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 Powiatu
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

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 przez Zarząd.
Ad.2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.60.2016
z dnia 17 lutego 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.
Ad3.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2016 r.:
- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, OK.3021.15.3.2016,

prośba o zwiększenie

planu

wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Kole o kwotę 515,00 zł z przeznaczeniem

na

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne ucznia. Środki te pochodzą z dotacji celowej
Wojewody Wielkopolskiego. Zarząd wyraził zgodę.
- Dom Pomocy

Społecznej

w Kole, DPS.64.20 16.K, prośba o zaliczkowe

przekazanie

środków finansowych w wysokości 75.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia

rocznego

dla pracowników

Domu za 2015 r. Zarząd wyraził zgodę na

zaliczkowe przekazanie w/w środków finansowych.

Ponadto Skarbnik przedstawił propozycję przedłużenia umowy z Bankiem WBK (warunki
pozostają

bez zmian)

na prowadzenie

obsługi

bankowej.

Zarząd

wyraził

zgodę

na

przedłużenie umowy.
Ad4.
Powiatowy

Rzecznik

finansowego

Konsumentów

- p. Pękacz

zwróciła

w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem

SIę o udzielenie

wsparcia

na zakup nagród rzeczowych

dla

laureatów Powiatowej Olimpiady Konsumenckiej. Zarząd wyraził zgodę.
Ad 5.
Pani Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła:
pismo

Zespołu

Szkół

Ekonomiczno

Administracyjnych

w

Kole

(ZSEA.l O 1.1. 71.2016), prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej
nauczycielem i niepozostającej w stosunku pracy ze szkołą. Opinia Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu (OK.21 0.1.2016) w tej sprawie jest pozytywna. Zarząd wyraził zgodę
na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem.
prośbę Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

-

w Kole dot. objęcia przez

Starostę patronatem imprezy "Opole w Kole" oraz ufundowania 3 nagród w kategorii
solista. Zarząd wyraził zgodę na objęcie imprezy patronatem

oraz na udzielenie

wsparcia finansowego w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody.
Ad 6.
Obecni

na posiedzeniu

przedstawiciele

Zdrowotnej w Kole - p. Chmielecki

Samodzielnego

i

Publicznego

iowrócili

Zakładu

Opieki

do tematu planowanych

w 2016 r. inwestycji w SPZOZ. Pan Chmielecki poinformował o pozostałych do realizacji
pracach, niezbędnych do zakończenia budowy drogi pożarowej na terenie SPZOZ w Kole.
Podjęto również tematy dot.: budynku

mieszkalno

SPZOZ, wydzielenia

(koszt ok. 200.000,00

stref pożarowych

- garażowego

użytkowanego

zł), systemu

przez

sygnalizacji

pożarowej, informatyzacji szpitala.
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Starosta powrócił do ternatu modernizacji oddziału chirurgii, zadanie to należy przeprowadzić
w dwóch etapach. SPZOZ proponuje w 1 etapie modernizację części łóżkowej tego oddziału.
Starosta zwrócił uwagę, aby z posiadanej już dokumentacji wydzielić zakres prac odpowiedni
do danego etapu inwestycji w celu przeprowadzenia przetargu. Pełniący obowiązki Dyrektora
p. Chmielecki poinformował, że planuje rówież modernizację części wybudzeniowej, na którą
będzie chciał pozyskać zewnętrzne finansowanie.

-_

powróciła

do pisma

SPZOZ

w Kole

dot.

sfinansowania

zakupu

video gastroskopu na potrzeby pracowni endoskopii SPZOZ w Kole, koszt zakupu nowego
urządzenia wynosi 55.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zakup videogastroskopu.

Dyskutowano również nad planowanym przez SPZOZ zaciągnięciem kredytu w wysokości
1.500.000,00 zł, będzie on przeznaczony
SPZOZ przygotował

na spłatę zobowiązań

zestawienie kwot jakie będą przeznaczone

szpitala. Poproszono aby
na spłatę poszczególnych

zobowiązań w ramach w/w kredytu.

Korzystając z obecności

aczelnika Wydziału Gospodarki

ieruchomościami

p. Jóźwiak

podjęto rozmowę dot. garaży zlokalizowanych za budynkiem administracji SPZOZ w Kole.
Nieruchomość tą Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał w formie darowizny na
rzecz Pogotowia

z Konina. Nieruchomość

publiczny (garaże są wynajmowane)

ta nie jest obecnie wykorzystywana

na cel

dlatego należy wystosować w tej sprawie pismo do

Marszałka.
Ad 7.

Zarząd poruszył kwestię dot. możliwości zwiększenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Kole. Mając na uwadze zatrudniony już personel, zakres zadań realizowanych przez
PUP oraz inne potrzeby finansowe Powiatu Zarząd nie dostrzega możliwości zwiększenia
zatrudnienia w PUP w Kole.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
l. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5.

Józef Rybicki
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