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Protokół nr 0022.59.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 10 lutego 2016 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło S1ę o godz. 10°°. 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 0022.58.2016

z dnia 04 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.:

IZP.033.5.2015.2016, prośba o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych

w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. "Budowa
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drogi nowoprojektowanej w Kole" oraz wprowadzenie do budżetu kwoty 70.000,00

zł, jaką uchwaliła na to zadanie Rada Miejska w Kole. Wzrost kwoty na w/w zadanie

spowodowany jest koniecznością przebudowy i usunięcia kolizji z siecią

energetyczną. Zarząd wyraził zgodę.

IZP.2510.2.2016, zmiana nazwy zadania planowanego do realizacji z "Budowa

środowiskowej hali widowiskowo-sportowej przy ZSRCKU w Kościelcu" na

"Budowa sali sportowej przy ZSRCKU w Kościelcu". Zmiana nazwy zadania

podyktowana jest koniecznością dostosowania przedsięwzięcia do zapisów WRPO

2014+ i możliwości ewentualnego pozyskania środków na jego realizację. Zarząd

wyraził zgodę na zmianę nazwy oraz zabezpieczył na opracowanie niezbędnej

dokumentacji środki finansowe w wysokości 120.000,00 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PT.341.2.20 16, dot.

zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych w wysokości 50.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu ratowniczego

(komplety ubrań specjalnych, butów specjalnych, hełmy, aparaty ochrony dróg

oddechowych). Zarząd wyraził zgodę.

Komenda Powiatowa Policji w Kole, ZF -GS-O151-7/16, ZF -GS-O151-9/20 16, prośba

o udzielenie dalszego wsparcia finansowego w kwocie: 25.000,00 zł + 6.000,00 zł

z przeznaczeniem na dokończenie utwardzenia placu przed garażami, odnowienie

pomieszczeń garażowych wewnątrz oraz dokończenie ogrodzenia terenu garaży

policyjnych. Zarząd wyraził zgodę,

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ.3026.1.2016), dot.

dokonania przesunięć środków finansowych w kwocie 100.000,00 zł z opłat i kar za

gospodarcze korzystanie ze środowiska. Środki te zostaną wykorzystane na

sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów nie stanowiących

własności Skarbu Państwa. Zarząd Powiatu wnosi o odwrotne podanie szczegółowej

kalkulacji, w oparciu o którą została wyliczona wnioskowana przez Wydział kwota.

Ponadto Zarząd Powiatu ustalił kwotę przypadającą na każdą gminę, która zostanie

przeznaczona na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z gminami w 2016 r. - 180.000,00

zł dla gminy (oprócz Miasta Koła).
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Ad4.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Wasiak przedstawił

następujące tematy:

pismo Stowarzyszenia Kolscy Patrioci, w sprawie wyrażenia zgody na

współorganizację Tygodnia Żołnierzy Wyklętych. Zarząd wyraził zgodę na

współorganizację Imprezy, Powiat sfinansuje: zakup 400 szt. zniczy, akcję

informacyjno - promocyjną oraz pokrycie kosztów kolacji dla gości. Łączny koszt

dofinansowania wyniesie ok. 1.200,00 zł.

poinformował o podjęciu rozmów z Gminą Przedecz w sprawie organizacji dożynek

powiatowych w 2016 r.

poinformował o wysłaniu zaproszenia do złożenia wizyty w Powiecie Kolskim przez

delegację Rejonu Straseni Republiki Mołdawii w dniach 30.04 - 04.05.2016 r.

dot. rocznicy chrztu Polski, Powiat zorganizuje konferencję naukową związaną z tym

tematem.

Ad 5.

Pani Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła:

negatywną opinię Wydziału OK w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Stowarzyszeniu "Dziedzictwo Karmelu" z Kłodawy w celu zorganizowania koncertu z

okazji 250. lecia konsekracji zabytkowego kościoła pokarmelickiego w Kłodawie.

Zarząd nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia, Stowarzyszenie powinno złożyć w

tym celu ofertę w ramach 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.

propozycje limitów klas pierwszych, które będą obowiązywać w roku szkolnym

2016/2017 (klasy będą liczyły max. 24 uczniów): LO w Kole - 7 klas, ZSE-A w Kole

- 5 klas, ZST w Kole - 9 klas, ZSP w Kłodawie - 4 klasy, ZSRCKU w Kościelcu -

4 klasy. Zarząd zaakceptował propozycje.

Ponadto p. Szkudlarek przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe

i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które

dofinansowanie jest przyznawane w roku 2016 r.

- wniosek poparło - głosów 5
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- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.59.81.2016

Zarząd zapoznał się z pismem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole

(SOSW.7071.2.2016), prośba o wsparcie finansowe w kwocie ok. 5.000,00 zł na zakup ksera

oraz drukarki, które będą wykorzystywane na potrzeby placówki. Zarząd wyraził zgodę na

udzielenie wsparcia w kwocie 5.000,00 zł na w/w zakup.

Ad 6.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole powrócił do tematu zawarcia porozumienia

z Gminą Miejską Koło na utrzymanie czystości i porządku na ulicach powiatowych

w m. Kole w 2016 r. Gmina Miejska Koło przedstawiła propozycję zwiększenia kwoty dotacji

jaką miałby przekazać Powiat Kolski na w/w cel. Opinia Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

w tej sprawie jest negatywna. Dyrektor Kujawa przygotował zestawienie kosztów i zakresów

robót utrzymani owych w Kole na rok 2016 wg standardów roku 2014 i przewidywanych

kosztów roku 2016 wg stawek PZD w Kole - 102.597,96 zł. Zarząd po omówieniu tematu

zdecydował o zwiększeniu kwoty dotacji do 130.000,00 zł (dotacja obejmie okres od kwietnia

do grudnia br.).

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia opinii

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej (dot. części drogi nr 3180P na

terenie gminy Wilczyn oraz Kleczew).

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.59.82.2016

Przedstawiciele Zarządu Powiatu - p. Oblizajek oraz p. Banaszewski podpisali protokół

zdawczo - odbiorczy oraz dokumenty księgowe w sprawie przejęcia przez Powiat Kolski

nieruchomości zajętej pod część drogi powiatowej nr 3489P - ul. Żeromskiego w Kole.

Ponadto Zarząd udzielił pełnomocnictw Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

p. Kujawie do reprezentowania Powiatu Kolskiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

przed:

Sądem Rejonowym w Kole w sprawie sygn. akt I C 488/15;

Sądem Okręgowym w Koninie w sprawie sygn. akt I C 92/14.
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Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

..... ?(.' .. ~~.~. .. .Yv.\w. .

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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