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Protokół nr 0022.99.2016
Z

posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 30 listopada

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

2016 r.

1000.

Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):
l. Wieńczysław

Oblizajek

2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. JózefRybicki

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.
Ad.2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.98.2016
z dnia 23 listopada 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty ipodpisany.
Ad3.
Pani Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt uchwały
Zarządu

Powiatu

przeprowadzenia

Kolskiego
postępowania

w sprawie

powołania

egzaminacyjnego

komisji

związanego

nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O

egzaminacyjnej
ze

zdobyciem

w celu
stopnia

"tegendę,

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.99.138.2016
Ponadto p. Szkudlarek poinformowała o:
- prośbie

nauczycieli

w-fu z Zespołu

Szkół Technicznych

dofinansowania zakupu sprzętu do siatkówki, badmintona
on wykorzystany

w Kole dot. możliwości

piłki ręcznej i koszykowej, będzie

w czasie zajęć w-fu oraz zawodów spodowych

organizowanych

przez

szkołę. Z uwagi na niski poziom wyposażenia szkoły w sprzęt sportowy Zarząd wyraził zgodę
na zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w kwocie 5.000 zł. Środki pochodzić będą
z budżetu Wydziału OK.
- prośbie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie o objęcie patronatem

rozgrywek Szkolnej Ligi Strzeleckiej w roku szkolnym 2016/2017
w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem
rzeczowych dla drużyn i zawodników

oraz dofinansowanie

na zakup pucharów, medali, dyplomów i nagród
indywidualnych

biorących udział w Lidze. Zarząd

powróci do tematu.
Zarząd zapoznał się z opiniami Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu:
-

OK-0022.3.2016,
zakwaterowanie

pozytywna

opinia

dot.

zwolnienia

w

całości

z

opłat

za

ucznia Bursy Szkolnej w Kole z uwagi na jego trudną sytuację

materialną. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK powiadomi jednostkę i ucznia.
-

OKA041.2.2016,
o udzielenie
działalność

dot.

pisma

wsparcia
Klubu.

Stowarzyszenia

finansowego

Pani

Szkudlarek

Klub

Seniora

dla Stowarzyszenia
poinformowała,

"Trzecia

Zmiana"

z przeznaczeniem
że

nawiązała

na

kontakt

z przedstawicielem Klubu i przekazała, że Stowarzyszenie posiada możliwość wzięcia
udziału w konkursie ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
Urząd nie ma innej możliwości dofinansowania

organizacji pozarządowych.

Zarząd

przyjął do wiadomości i podtrzymał opinię Wydziału.
-

OKA041.3 .20 16, dot. pisma Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole
w sprawie wsparcia finansowego na zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć
z patchworku. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu podpisał w tym roku porozumienie
dot. biblioteki powiatowej

i środki w wysokości 97.860,00 zł zostały przekazane

w 100% w związku z czym Wydział nie posiada środków w budżecie na w/w cel.
Zarząd podtrzymał przedstawioną opinię. Wydział OK powiadomi jednostkę.
Ad4.
Obecni

na

posiedzeniu

przedstawiciele

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej w Kole p. Cezary Chmielecki,
przedstawili

koncepcję

rozbudowy

szpitala.

Zakłada

ona lokalizację -w dobudo~

skrzydle szpitala m.in.: oddziału chirurgii, OIOMu, SORu, bloku operacyjnego,

pracowni
2

tomografii

i rezonansu,

komputerowej

Harmonogram

działań

finansowych

laboratorium

związanych

histopatologicznego

z inwestycją

oraz

zostanie

apteki.

przedstawiony

w późniejszym terminie.
Pan Chmielecki poinformował o poziomie realizacji kontraktu z NFZ za listopad 2016 r. łącznie 102,98 % oraz planowanych negocjacjach kontraktu z NFZ na 20 17 r.
Ad 5.
Starosta przedstawił

projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie powołania

i określenia zadań Komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie
ofert na realizację

zadania

organizację pozarządową,

publicznego

prowadzącą

w zakresie

powierzenie

prowadzenia

działalność pożytku publicznego,

przez

dwóch punktów

nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim w 2017 roku.
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 jednogłośnie i oznaczona

r 0025.99.139.2016

Starosta poinformował, że prośbą Burmistrza Miasta Dąbie o zwrócenie się w imieniu Gminy
Dąbie do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie uruchomienia pomocy dla rolników w formie
paszy dla zwierząt zajął się Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa.

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. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. JózefRybicki
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