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Protokół nr 0022.15.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 13 lutego 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 103°. Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

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

1. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził

wymagane quorum iprzystąpił do omawianych 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 0022.14.2019

z dnia 06 lutego 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty ipodpisany.

Ad.3.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole p. Drożdżewski

poinformował, że otrzymał ofertę z Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole

w sprawie podłączenia szkoły do sieci ciepłowniczej. Obecnie szkoła ogrzewana jest za

pomocą pieca na gaz, który użytkowany jest od 20 lat. Dyrektor zauważył, że z uwagi na wiek

pieca wymaga on bieżących napraw, natomiast części są już trudno dostępne. Ewentualny

koszt wymiany pieca na nowy będzie zbliżony do kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej
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(ok. 18.000 zł netto). Dyrektor zauważył, że koszt ogrzewama z cieplika będzie trochę

wyższy niż jest to obecnie, natomiast odejdzie obsługa i ewentualne naprawy pieca. Zmiana

sposobu ogrzewania szkoły wiąże się również z przejęciem przez MZEC nadzoru

technicznego i serwisowania urządzeń węzła bezpłatnie. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie

przez Dyrektora Drożdżewskiego umowy z MZEC na podłączenie szkoły i dostawę ciepła.

Ad.4.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady

Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu

Kolskiego (dot. działek położonych w Kole, które przeznaczone będą pod przebudowę

skrzyżowania ulic Toruńskiej - Towarowej - Piaski). Zarząd zaakceptował projekt, zostanie

on przedstawiony na lutowej sesji Rady Powiatu.

Starosta powrócił do tematu nieruchomości zlokalizowanej za budynkiem administracji przy

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole o powierzchni 0,0270 ha

zabudowanej garażami, które wynajmowane są obecnie mieszkańcom wspólnoty

mieszkaniowej "Cichy Kąt". Starosta rozmawiał z Wicemarszałkiem w sprawie przekazania

w formie darowizny w/w nieruchomości na rzecz Powiatu, jednak nabycie w takiej formie nie

będzie możliwe, Urząd Marszałkowski dopuszcza jedynie jej sprzedaż. Starosta przekazał, że

sprawą tą zajmował się poprzedni Starosta p. Oblizajek, wówczas takie poczyniono

uzgodnienia. Kwota zakupu działki wynosi 92.300 zł + koszty notarialne. Po dyskusji

członkowie Zarządu wyrazili zainteresowanie kupnem w/w nieruchomości, jest to jednak

odroczone do czasu wygospodarowania wolnych środków. Wydział GN przygotuje stosowne

pismo intencyjne do Marszałka.

Następnie Starosta poinformował o przeprowadzonej W1ZJI w terenie (dot. budynku

mieszkalnego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych wKole). Z uwagi

na zły stan techniczny budynku zachodzi konieczność przeprowadzenia lokatorów do lokali

zamiennych. Starosta przekazał, że rozważano kilka lokalizacji, m.in. piętro budynku,

w którym znajduje się obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, budynek byłej pralni

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole, a także Bursę Szkolną w Kole.

Najlepszą i najmniej kosztowną opcją wydaje się być wydzielenie 5 lokali mieszkalnych

w budynku Bursy Szkolnej. Zarząd zaakceptował to rozwiązanie. Starosta poprosił p. Jóźwiak

aby zorientowała się czy zarządzaniem i wszelkimi kwestiami związanymi z rozliczaniem

lokali będzie mogła zająć się p. Dyrektor Budzińska, czy musi być to osoba ze stosownymi

uprawniemanu.
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Ad.5.
Obecny na posiedzeniu Zarządu Dyrektor Powiatowego Żarzadu Dróg w Kole p. Kujawa

poinformował o szczegółach sprawy z powództwa przeciwko Powiatowi

Kolskiemu - PZD w Kole o zapłatę za szkody powstałe w wymxu zalania roli powoda.

Ubezpieczyciel Powiatu - Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa nie wykonało wyroku Sądu

Rejonowego w Kole w zakresie uiszczenia kosztów sądowych w kwocie 5.245,38 zł, do

czego zgodnie z wyrokiem w/w Sądu jest solidarnie zobowiązane z Powiatowym Zarządem

Dróg w Kole. PZD wystąpił na piśmie do TU Uniqa z wezwaniem do uiszczenia w/w

kosztów sądowych oraz zwrotu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole kosztów zasądzonych

w postępowaniu apelacyjnym. W związku z uzasadnioną obawą, iż TU Uniqa może nie

wpłacić kosztów sądowych w wyznaczonym terminie obowiązek ten będzie spoczywał na

PZD w Kole z prawem regresu wobec ubezpieczyciela TU Uniqa. Z uwagi na

niewystarczające środki finansowe zabezpieczone w planie finansowym PZD w §4610

Dyrektor Kujawa zwrócił się z prośbą o zmianę w planie na łączną kwotę 16.200,00 zł,

z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na zakup

materiałów i wyposażenia (zakup 4 komputerów dla pracowników PZD). Środki pochodzić

będą ze zwiększenia planu dochodów w §0580 "Wpływy z tytułu grzywien i innych kar

pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" oraz w § 0950 "Wpływy

z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów". Zarząd wyraził zgodę.

..
"

Dyrektor Kujawa odczytał projekt pisma do Urzędu Gminy w Babiaku w sprawie podania

szacowanych kosztów wykonania odnowy nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej

nr 3219P. Zarząd proponuje, aby inwestycja została podzielona na odcinki nieprzekraczające

rocznie l km, co pozwoli na obniżenie kosztów i przyspieszenie możliwości realizacji

zadania.

Następnie p. Kujawa:

- poruszył temat budowy ul. Toruńskiej w Kłodawie przedstawiając poczynione na spotkaniu

w tej sprawie ustalenia. Zarząd powróci do tego tematu w późniejszym terminie.

- poinformował, że Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole zwrócił się do PZD z prośbą

o przedstawienie wymagań dot. złożenia niezbędnych dokumentów w celu uzyskania

warunków technicznych i uzgodnienia lokalizacji dla budowy sieci cieplnej na terenie Starego

Miasta w Kole. Zarząd wstępnie zaproponował "przejście" sieci przez most od strony
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obwodnicy. W celu uszczegółowienia ustaleń w tym zakresie Zarząd proponuje

zorganizowanie spotkania z przedstawicielami MZEC w Kole.

Następnie Starosta przedstawił pisma:

1. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD.GK.013.01.2019 - sprawozdanie

z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków za 2018 r. Zarząd przyjął do

wiadomości.

2. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/2211DT/24/2019 - pismo do Zarządu Dróg

Powiatowych w Koninie w sprawie współpracy przy realizacji zadania polegającego na

budowie przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy. Zarząd nie

wyraził zgody na współfinansowanie inwestycji z uwagi, iż lokalizacja przeprawy nie dotyczy

bezpośrednio Powiatu Kolskiego, nie przewidziano także w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Kolskiego oczekiwanego wkładu własnego Powiatu (ok. 3.000.000 zł).

3. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/542/IntlSL/126/20l8 - kopia protokołu

z przeprowadzonej wizji w terenie w sprawie określenia stanu jezdni i chodnika na

ul. Długosza w Kole. Zarząd zapoznał się.

4. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/542/SLlZUD20 18-20 19/26/2019 -

informacja o wystąpieniu kolejnych problemów z wykonaniem usług przy zimowym

utrzymaniu dróg na zadaniu nr I gm. Kościelec i nr VIII gm. Dąbie związane z nienależytą

realizacją usług zleconych przez PZD. Zarząd zapoznał się.

5. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/542/SLlZUD 2018 - 2019/2412019 -

zastrzeżenia w sprawie nienależytej realizacji zleconych przez PZD usług zimowego

utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Osiek Mały. Zarząd zapoznał się.

6. Urzędu Miejskiego w Kole, IP.7011.7.2019 - informacja o możliwości udziału Gminy

Miejskiej Koło w finansowaniu zadania pn. "Rozbudowa ulicy Nagómej w Kole". Zarząd

przyjął do wiadomości.

7. Urzędu Miejskiego w Kole, KS.7231.01.2019 - przekazanie wydruku ksiąg

rachunkowych obrazującego wpływy z tytułu opłat wnoszonych w parkomatach ustawionych

na drogach powiatowych za miesiąc styczeń 2019 r. Zarząd zapoznał się.

Ad.6.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Nowaczyk poruszył

następujące tematy:
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- powrócił do tematu zakupu sensora jakości powietrza podejmowanego na posiedzeniu

Zarządu Powiatu w dniu 23 stycznia br. Naczelnik jest po rozmowie z Dyrekcją ZST w Kole

na temat instalacji sensora w budynku placówki, szkoła wyraziła zgodę. W związku

z powyższym Naczelnik zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w budżecie powiatu na

2019 r., dot. zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.036,00 zł z przeznaczeniem na dostawę

i montaż sensora jakości powietrza oraz wyświetlacza zewnętrznego. Powyższa kwota będzie

pochodzić z niewykorzystanych środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze

środowiska z lat ubiegłych. Zarząd wyraził zgodę.

- poinformował o ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Poznaniu naboru wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej. Wydział OŚ planuje

złożyć wniosek o dofinansowanie organizowanych corocznie Dni ziemi i lasu. Środki

finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie powiatu w kwocie ok. 37.00000 zł.

Zarząd wyraził zgodę.

- powrócił do tematu związanego z usuwaniem azbestu. Na dzień dzisiejszy Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie planuje naboru. Zarząd

przyjął do wiadomości.

Ad.7.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole poinformował na

wstępie, że zgodnie z ustaleniami jakie zapadły podczas Komisji Spraw Społecznych złożył

w dniu dzisiejszym stosowne pisma. Następnie przekazał informacje dot. spotkania w sprawie

ratownictwa medycznego, roczne koszty funkcjonowania Dyspozytorni.

Starosta odczytał pisma złożone przez Dyrektora Chrnieleckiego w sprawie:

- niewykorzystania dotacji przyznanych przez Powiat na dofinansowanie zadania pn.:

"Rozbudowa pracowni endoskopowych w SPZOZ w Kole" w kwocie 420.000,00 zł oraz

zadania pn.: "Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego bloku

operacyjnego w SPZOZ w Kole" w kwocie 600.000,00 zł. Dyrektor informuje w piśmie, że

zobowiązania za w/w zadania SPZOZ w Kole ureguluje ze środków własnych uzyskanych

z kredytu.

- przyznania dotacji z przeznaczeruem na dokończenie zadania inwestycyjnego pn.:

"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na

rzecz mieszkańców powiatu" w wysokości 1.020.000,00 zł.
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Starosta zapytał Dyrektora Chmieleckiego o wysokość kwoty kredytu jaki planuje zaciągnąć

szpital. Dyrektor poinformował, że kwotę poda w późniejszym terminie. Pan Chmielecki

przekazał także, że nastąpiła zmiana finansowania zadania "Dostawa sprzętu podlegającego

zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SPZOZ w Kole" Zadanie

będzie finansowane w formie leasingu. Szpital jest obecnie na etapie rozmów w tej sprawie.

Skarbnik zapytał czy w związku ze zmianą finansowania w/w zadania (w ramach leasingu)

szpital zrezygnuje z ubiegania się o kwotę 600.000 zł, która też miała być pokryta z kredytu.

Dyrektor nie udzielił odpowiedzi. Następnie Skarbnik poinformował p. Chmieleckiego

o planowanej dodatkowej sesji Rady Powiatu, która w całości miałaby być poświęcona

tematom związanym z SPZOZ w Kole. W związku z powyższym Dyrektor Chmielecki został

poproszony o pilne przygotowanie informacji o wysokości kwoty kredytu jaki planuje

zaciągnąć szpital, wszelkich opłat z tym związanych, harmonogramu spłat wraz

z wyszczególnieniem na co zostaną przeznaczone środki z kredytu. Ponadto Skarbnik

zauważył, że w związku z wnioskiem SPZOZ o przyznanie dotacji z przeznaczeniem na

dokończenie zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz

wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz

z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" w wysokości

1.020.000,00 zł w przypadku zgody na udzielenie dotacji należy przygotować nowe

porozumienie. Zarząd wyraził zgodę na udzielenie w/w dotacji.

W dalszej części posiedzenia poruszono temat terminu obowiązywania umowy z wykonawcą

robót związanych z rozbudową szpitala. Następnie Starosta nawiązał do złożonych przez

SPZOZ protokołów zdawczo - odbiorczych (dot. zadania "Dostawa sprzętu podlegającego

zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SPZOZ w Kole"), na części

których widnieje data 20 oraz 21 grudnia 2018 r. Starosta pytał dlaczego nie zostały

rozliczone w 2018 r. w ramach przyznanej dotacji. Dyrektor przekazał, że musi sprawdzić czy

zostały dopełnione wszystkie procedury, tj. czy został przeszkolony personel i czy załączono

do protokołów stosowne dokumenty z tym związane. Pani Lilia Urbaniak poinformowała, że

w części dokumentów przeszkolenia są podpięte pod protokoły zdawczo - odbiorcze. Starosta

poprosił p. Chmieleckiego o złożenie wyjaśnienia w tej sprawie. Ponadto SPZOZ musi

przygotować harmonogram rzeczowo - finansowy dla dotacji na zadanie pn.: "Rozbudowa,

przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz
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mieszkańców powiatu" na kwotę 1.020.000 zł celem dofinansowania przez Powiat. Ponadto

harmonogram rzeczowo - finansowy musi wskazywać co zostanie wykonane z przyznanej

kwoty.

Ad.8.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury iSportu p. Pajor poruszyła następujące tematy:

- pismo Miejskiego Domu Kultury w Kole, MDK.4121.5 .1.20 19 w sprawie objęcia

mecenatem artystycznym konkursu plastycznego pn.: "Projekt - naczynie do nowoczesnego

domu" oraz ufundowania nagród dla laureatów i wyróżnionych uczestników konkursu.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 06 lutego br. wyraził zgodę na objęcie imprezy mecenatem,

przekazanie gadżetów promocyjnych Powiatu oraz ufundowanie drobnych upominków dla

laureatów i wyróżnionych uczestników konkursu. Pani Naczelnik Pajor poinformowała

o ograniczonych możliwościach finansowych w budżecie przeznaczonym na kulturę. Zarząd

wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 400,00 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów.

- pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie w sprawie finansowego wsparcia

Projektu "Krzyżowa", który realizowany jest od 2002 r. wspólnie z partnerską szkołą

z Hanoweru. Projekt ma na celu cykliczne organizowanie spotkań integracyjnych młodzieży

w celu przybliżenia wspólnej historii, likwidacji uprzedzeń i zachowań ksenofobicznych oraz

nawiązania nowych kontaktów. Pani Pajor poinformowała, że w latach ubiegłych Powiat

finansował koszty transportu - ok. 2.300 zł. Zarząd wyraził zgodę na pokrycie kosztów

transportu (ok. 2.300 zł). Wydział OK powiadomi szkołę.

- Pani Naczelnik powróciła do pisma Liceum Ogólnokształcącego w Kole dot. wsparcia

finansowego przy zakupie projektora (23.499,00 zł), przedstawiła wyjaśnienia Dyrektora LO

w kwestii parametrów jakie musi spełniać wnioskowany projektor oraz o zakresie cenowym.

Zarząd po zapoznaniu się z wyjaśnieniami zdecydował, że powróci do tematu, gdy pojawi się

możliwość sfinansowania zakupu. Wydział OK powiadomi szkołę.

- pismo Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole w sprawie podłączenia Zespołu

Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole do sieci ciepłowniczej. Starosta

poinformował, że Dyrektor Drożdżewski był obecny na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu

i otrzymał zgodę na podłączenie szkoły do sieci.

- przesłano do podpisu porozumienie dot. organizacji Targów edukacyjnych, dot. ono

wyłącznie kwestii organizacyjnych. Wydział OK skonsultuje zapisy porozumienia z Radcą

prawnym, w przypadku pojawienia się zapisów dot. finansowania Targów brak zgody

Zarządu na podpisanie porozumienia.
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- Pani Pajor poinformowała o konieczności zmrany uchwały Rady Powiatu Kolskiego

w spraWIe stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum

ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa w czteroletnie

liceum ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej wchodzące w skład Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa. W podjętej już

uchwale zaszła pomyłka przy nazwie patrona szkoły. Zarząd przyjął do wiadomości.

I > T.

Starosta prosi Wydział Oświaty, Kultury iSportu o przygotowanie następujących wyliczeń:

- pełen koszt roczny zwiększenia dodatku motywacyjnego nauczycieli z 4% na 5%;

- pełen koszt roczny zwiększenia dodatku za trudne i uciążliwe warunki w Zespole

Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym w Kole;

- jakie obciążenie dla budżetu powiatu w skali roku będzie stanowiło wyciągnięcie dodatku

stażowego pracowników administracji ponad najniższą płacę. Ilu jest pracowników

administracji z najniższą płacą i ile będzie dla nich wynosił ten dodatek;

- imienny wykaz dodatku funkcyjnego dla dyrektorów, wyliczenie ile brakuje poszczególnym

dyrektorom do górnej granicy w/w dodatku, jaki będzie roczny koszt zwiększenia dodatku do

górnej granicy obowiązujących widełek.

Ad.9.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2019 r.:

l. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.5.2019 - prośba o zwiększenie

planu wydatków w 2019 r. o kwotę 78.895,33 zł w związku z udziałem w projekcie

partnerskim pn.: "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno

gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego". Zarząd wyraził zgodę.

2. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - prośba o dokonanie zmian

w budżecie powiatu na 2019 r., dot. zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.036,00 zł

z przeznaczeniem na dostawę i montaż sensora jakości powietrza oraz wyświetlacza

zewnętrznego. Powyższa kwota będzie pochodzić z niewykorzystanych środków

z opłat ikar za gospodarcze korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych. Zarząd wyraził

zgodę.

3. Referat ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych, IZP.531.1.2019 - dot. utworzenia

§ 4170 (Wynagrodzenie bezosobowe) iprzesunięcia kwoty w wysokości 12.012,00 zł.

Powyższe podyktowane jest niemożnością wystawienia faktury VAT przez radcę
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prawnego świadczącego usługi nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim.

Zarząd wyraził zgodę.

4. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, OK.3021.16.1.2019 - prośba o dokonanie zmian

w planie wydatków w budżecie powiatu na 2019 r. dot. podziału środków na

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zarząd wyraził zgodę.

5. Wydział Organizacyjny i Zdrowia, OZ.8023.26.2019 - w sprawie zwiększenia

zabezpieczonych środków finansowych w budżecie Powiatu na 2019 r. oraz

w Wieloletniej Prognozie Finansowej niewykorzystanej w 2018 r. kwoty 5.794,69 zł

(dot. wspólnego finansowania projektu pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu

województwa"). Zarząd wyraził zgodę.

Ad.lO.

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:

l. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Kole - informacja o liczbie uczniów I słuchaczy uczestniczących w zajęciach

w miesiącu lutym 2019 r. Zarząd przyjął do wiadomości.

2. Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Babiaku - oświadczenia o ilości

uczniów I słuchaczy uczestniczących w zajęciach w miesiącu styczniu i lutym 2019 r.

Zarząd przyjął do wiadomości.

3. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, OK.4352.2.2019 - opmia do pisma

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno Administracyjnych w Kole

(ZSEA.413 .1.20 19) w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia uczennicy.

Tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi 4 godziny

tygodniowo z matematyki i 4 godziny tygodniowo z chemii. Zarząd wyraził zgodę w

ramach środków własnych szkoły. Wydział OK powiadomi szkołę.

4. Gmina Dąbie, IOK.041.5.2019 - propozycja nawiązarua współpracy przy

organizacji imprezy plenerowej "Dzień Ogórka". Zarząd wyraził zgodę na

współorganizację imprezy oraz udzielenie na ten cel wsparcia finansowego w kwocie

2.000 zł. Wydział PZ powiadomi Gminę.

...
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5. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0321.1.2019 - informacja

o umorzonych wierzytelnościach oraz udzielonych ulgach w spłacie wierzytelności za

2018 r. Zarząd przyjął do wiadomości.

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole,

SPZOZ.ADTE.SZ.201.31.2019.LG - prośba o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia

zgody na wydzierżawienie przez SPZOZ w Kole części nieruchomości pod

posadowienie urządzeń do obsługi parkingowej. Zarząd prosi SPZOZ

o przygotowanie informacj i o dochodach SPZOZ z funkcjonowania płatnego

parkingu.

7. Związek Powiatów Polskich Or.A.0040/68/19 - dot. desygnacji delegata na

Zgromadzenie Ogólne. Starosta poinformował, że weźmie udział w Zgromadzeniu.

Ad.ll.

a tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

........~~ '.\~l...."A.

Podpisy Członków Zarządu:

l. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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