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Protokół nr 0022.62.2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 02 marca 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę

o godz.

1000. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):
l. 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 0022.6l.20 16
z dnia 24 lutego 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.
Ad3.
W posiedzeniu Zarządu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz p. Siwiński. Zebrani
poruszyli temat projektu "Przebudowa

drogi powiatowej nr 340 l P Kłodawa - Przedecz -

Rybno". Dyskusja dotyczyła nieosiągnięcia wskaźników rezultatu w wyznaczonym terminie,

(

-,

co może spowodować rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu i konieczność zwrotu
otrzymanych

środków finansowych

wraz z należnymi

odsetkami.

Powierzchnia

terenów

inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu powinna wynosić 20 ha
(zgodnie z informacją Burmistrza Siwińskiego z 2008 r.). Z oświadczenia Burmistrza Miasta
i Gminy Przedecz wynika, że po zakończeniu prac planistycznych
przyjmie uchwałą nowy plan zagospodarowania

Rada Miasta Przedecz

przestrzennego, pod działalność aktywizacji

gospodarczej zostanie przeznaczone 2,5964 ha, co stanowi ok. 13% deklarowanej pierwotnie
powierzchni.
przestrzennego

Burmistrz
jest

z zaangażowaniem

podkreślił,

bardzo

że zmiana

złożonym

miejscowego

i wieloetapowym

sporych środków finansowych

planu

zagospodarowania

procesem,

który

wiąże

się

z budżetu Gminy. Ponadto Burmistrz

w swoim piśmie z 2013 r. informował, że Gmina Przedecz przystąpi do zmiany miejscowego
planu

zagospodarowania

przestrzennego

w 2016

r. Docelowa

powierzchnia

terenów

inwestycyjnych powinna wynieść 40 ha, wskaźnik ten należało osiągnąć w listopadzie 201] r.
o czym Burmistrz
poinformował,

był informowany

wieloma pismami

że nie wycofuje się z zabezpieczenia

z Powiatu.

Burmistrz

w/w terenów, podtrzymał

Siwiński
również

deklarację, że Gmina Przedecz w 2016 r. przystąpi do zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego. Starosta podkreślił, że temat ten powraca od 2009 r. i należy zrealizować go
natychmiast. Zarząd Powiatu oczekuje na pismo Burmistrza z informacją o zmianie planu
i osiągnięciu wskaźnika rezultatu w/w projektu (20 ha terenów inwestycyjnych).
Ad 4.
Dyrektor Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole nawiązał do tematu projektu "Przebudowa

drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa - Przedecz - Rybno". Poinformował o pismach jakie
były wystosowane do Burmistrz Przedcza w sprawie projektu. Zarząd poprosił Dyrektora
Kujawę o przygotowanie

kopii wysłanych

pism w tej sprawie

oraz przekazanie

ich

Burmistrzowi Siwińskiemu.
Ad 5.
Obecni

na

posiedzeniu

przedstawiciele

Samodzielnego

Zdrowotnej w Kole - p. Chmielecki i

Publicznego

że zadanie to należy przeprowadzić

Opieki

. powrócili do tematu planowanych

w 2016 r. inwestycji w SPZOZ. Dyskusja dot. modernizacji
przypomniał,

Zakładu

oddziału chirurgii. Starosta

w dwóch etapach. SPZOZ proponuje

w l etapie modernizację części łóżkowej tego oddziału. Starosta ponownie zwrócił uwagę,
aby z posiadanej już dokumentacji
inwestycji w celu przeprowadzenia

wydzielić zakres prac odpowiedni

do danego etapu

przetargu. Pani Wiśniewska poinformowała, że na każdą
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zmianę w posiadanej dokumentacji

SPZOZ musi mieć zgodę firmy projektowej, która ją

przygotowała. W związku z powyższym Zarząd wyraził zgodę na aktualizację dokumentacji.
pytała również

o możliwość dofinansowania

przez Powiat wymiany

sprzętu medycznego w SPZOZ w Kole. W 2016 r. Zarząd przeznaczy środki finansowe na
przeprowadzenie l etapu modernizacji oddziału chirurgii.

Pełniący obowiązki Dyrektora p. Chmielecki poinformował o:
stopniu realizacji kontraktu z NFZ w 2016 r. - realizacja za miesiące styczeń oraz luty
2016 r. wynosi 109%, natomiast za miesiąc luty 2016 r. - 114%. Zarząd przyjął do
wiadomości;
wynegocjowaniu

niższych stawek na transport medyczny w SPZOZ w Kole. Roczne

oszczędności z tego tytułu wyniosą ok. 240.000,00 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.
Ad 6.

Pani Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła:
pismo Liceum Ogólnokształcącego

w Kole, 4352.3.2016,

przedłużenie nauczania indywidualnego

dot. wyrażenia zgody na

ucznia. Opinia Wydziału Oświaty, Kultury

i Sportu jest pozytywna (12 godz. tygodniowo w ramach środków własnych szkoły).
Zarząd podtrzymał opinię Wydziału OK.
odpowiedzi na zalecenia poaudytowe dyrektorów szkół: Zespołu Szkół Technicznych
w Kole, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie oraz Specjalnego Ośrodka

Szkolno - Wychowawczego w Kole. Zarząd zapoznał się.

Starosta poinformował o wpłynięciu skargi Rady Rodziców przy SOSW w Kole na działanie
Wicedyrektora SOSW

Zarząd zapoznał się ze skargą.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami

p. Jóźwiak przedstawiła

propozycJę

Bursy Szkolnej w Kole dat. wyrażenia zgody na przekształcenie umowy użyczenia na umowę
najmu lokalu użytkowanego

przez Poradnię Psychologiczno

Jóźwiak

z

skontaktuje

się

Dyrektorem

Bursy

w

- Pedagogiczną w Kole. Pani

celu

przedstawienia

Zarządowi

proponowanych przez Bursę warunków najmu.
Ad 8.

Zarząd zapoznał się z pismem Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Dąbiu - prośba o ufundowanie nagród dla uczestników konkursu recytatorskiego. Zarząd
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wyraził zgodę na przekazanie

gadżetów promocyjnych

z Wydziału Promocji,

Rozwoju

i Zarządzania Kryzysowego.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupiliska
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Podpisy Członków Zarządu:
l. Wieńczysław Oblizajek
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2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
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4. Urszula Kikosicka
5. JózefRybicki
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