
Protokół nr 0022.6.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 14 stycznia 2015 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. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

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 0022.5.2015

z dnia 07 stycznia 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił dwa projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu

kolskiego na 2015 rok.



Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.6.6.2015

• W sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2015

rok.

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.6.7.2015

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu

Powiatu Kolskiego w sprawie wynajęcia pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.6.8.2015

Pani Jóźwiak przedstawiła również projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie

wydzierżawienia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole części

nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie stacj i dializ.

Zarząd zapoznał się z projektem nie wnosząc uwag. Zostanie on przedłożony na styczniowej

sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Ad5.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu poruszyła następujące tematy:

- przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie ogłoszenia otwartego

konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa

wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku

2015 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego.



Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.6.9.2015

- dot. zakupu programu komputerowego do elektronicznego naboru. Koszt zakupu i szkolenia

z obsługi programu wynosi 7.626,00 zł brutto. Zarząd wyraził zgodę na zakup w ramach

środków Wydziału OK.

- Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej" z Kłodawy będzie świętowało lO-lecie istnienia. Pani

Pajor poruszyła kwestię zakupu upominku związanego z jubileuszem do kwoty 350,00 zł.

Zarząd wyraził zgodę.

- p. Pajor poinformowała, że w lutym br. dobiega końca kadencja dyrektor Poradni

Psychologiczno - PeJagogicznej w Kole. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie kadencji o 5

lat.

Ad 6.

Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego przedstawił następujące

tematy:

- prośba o wyrażenie zgody na otwarcie oddziału technikum w zawodzie: technik technologii

żywności - kwalifikacja: produkcja wyrobów cukierniczych oraz organizacja i nadzorowanie

produkcji wyrobów spożywczych. Okres kształcenia trwa 4 lata. Program nauczania obejmuje

zarówno przedmioty ogólnokształcące, jak i przedmioty zawodowe. Dodatkowo szkoła chce

zaproponować zgodnie z panującym trendem szerszą wiedzę w zakresie dietetyki. Ponadto

placówka posiada przygotowane pracownie, w których młodzież kształcąca się w powyższych

kierunkach będzie mogła odbywać zajęcia lekcyjne. Szkoła nawiązała kontakty

z pracodawcami, którzy zadeklarowali możliwość podpisania umowy w celu kształcenia

zawodowego. W przedmiotowej sprawie została podjęta uchwała Rady Pedagogicznej

popierająca taką inicjatywę. Zarząd prosi o przygotowanie zestawienia kosztów związanych

z uruchomieniem w/w kierunków.

- wniosek o utworzenie klasy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w ZSRCKU

w Kościelcu. W klasie sportowej będą realizowane zajęcia z wychowania fizycznego

w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Klasa miałaby obejmować specjalność: piłka nożna

i piłka siatkowa. W przedmiotowej sprawie została podjęta uchwała Rady Pedagogicznej

popierająca taką inicjatywę. Wniosek ten podyktowany jest dużym zainteresowaniem wśród

uczniów III klas gimnazjów taką propozycją kształcenia. Szkoła prowadziła również



wcześniej rozmowy z dyrektorem Gimnazjum nr 3 w Kole w sprawie kontynuacji nauki

absolwentów tego gimnazjum w klasie sportowej - piłka nożna. Ponadto ZSRCKU posiada

odpowiednie obiekty sportowe niezbędne do realizacji szkolenia sportowego (boisko

ORLIK), podpisano również porozumienie o udostępnienie obiektów sportowych należących

do Gminy Kościelec (hala sportowa). Naczelnik Wydziału OK przedstawiła wymogi jakie

muszą zostać spełnione aby uruchomić klasę sportową. Zarząd poprosił o przygotowanie

symulacji kosztów utworzenia oraz funkcjonowania klasy sportowej. Zarząd zaproponował

również dokonanie analizy co będzie bardziej korzystne - uruchomienie klasy sportowej czy

uruchomienie klasy LO z rozszerzonym w-fem.

- dyrektor poruszył też kwestię budowy sali gimnastycznej przy ZSRCKU w Kościelcu.

Obecna sala nie spełnia już wszystkich wymogów.

- rozmawiano również na temat przeniesienia Zespołu Szkół Plastycznych w Kole do

budynku pałacu w Kościelcu. Szkoła ta nie posiada swojej bazy noclegowej, internat

ZSRCKU w Kościelcu ma możliwość aby przyjąć młodzież tej szkoły. Należy jednak

przeprowadzić remont w jednym ze skrzydeł internatu. Zarząd popiera pomysł przyjęcia do

internatu uczniów Zespołu Szkół Plastycznych, prosi także o przedstawienie kosztorysu

remontu.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego poruszył następujące

tematy:

- przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie przejęcia od Wojewody

Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej. Zarząd zapoznał się z projektem nie

wnosząc uwag. Zostanie on przedłożony na styczniowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

- poinformował o dacie Święta Mleka w Powiecie Kolskim - 22.08.2015 r. Zarząd przyjął do

wiadomości.

- dot. organizacji dożynek powiatowych. Naczelnik poinformował, że są problemy ze

znalezieniem współorganizatora wśród gmin. Zarząd zaproponował aby współorganizatorem

została któraś z firm z terenu powiatu kolskiego, zaproponował również datę dożynek

powiatowych - 06.09.2015 r. Naczelnik Wydziału PZ sprawdzi czy nie koliduje ona z innymi

wydarzeniami, w których będzie uczestniczył powiat.

Ad 8.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole,

SPZOZ/DŚM/PW /85/21/2015, informacja, iż nie został jeszcze podpisany kontrakt z NFZ na

4.



rok 2015. Negocjacje w powyższej sprawie zakończono protokołami zbieżności w dniu 23

grudnia 2014 r.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole,

SPZOZ/DAG/PW/61/112015, informacja dot. przeprowadzenia rozmowy z przedstawicielem

Wspólnoty Mieszkaniowej "Cichy Kąt" przy ul. Poniatowskiego w Kole. Wspólnota odstąpiła

od wydzierżawienia gruntu położonego w Kole przy ul. Poniatowskiego 25.

- Burmistrza Miasta Koła, Fn.7231.2.2015, wydruk ksiąg rachunkowych obrazujący wpływy

z tytułu opłat wnoszonych w parkomatach ustawionych na drogach powiatowych, za miesiąc

grudzień 2014 r. - 12.136,16 zł.

Ad 9.

Na Zarządzie nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Anna Bocian
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Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki
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