
Protokół nr 0022.72.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 05 maja 2016 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1100. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki
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oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz 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 0022.71.2016

z dnia 27 kwietnia 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Pani Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekty uchwał Zarządu

Powiatu Kolskiego:

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.

Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O



w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Św.

Mikołaja w Kole.

Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.72.96.2016

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. S1. i Wł.

Grabskich w Kole.

Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.72.97.2016

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole.

Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.72.98.2016

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.72.95.2016

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kole.

Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.72.99.2016

Ponadto p. Szkudlarek poruszyła tematy:
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dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów szkół i jednostek oświatowych.

W związku z koniecznością ograniczenia wydatków na oświatę p. Szkudlarek

poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wysokość dodatku

funkcyjnego dyrektorów uzależniona jest od ilości oddziałów. Obecnie we wszystki

szkołach zmniejszy się ilość oddziałów o klasy maturalne, co może być podstawą do

wprowadzenia zmian na okres wakacyjny. Zarząd powróci do tematu.

Pisma Prezesa Towarzystwa Samorządowego, dot. wsparcia finansowego etapu

powiatowego konkursu "Wiedzy o samorządzie terytorialnym". Zarząd wyraził zgodę

na dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł.

Propozycja zakupu tog dla członków chóru Kantata działającego przy Liceum

Ogólnokształcącym w Kole. Chór uświetnia swoimi występami uroczystości

powiatowe. Łączny koszt zakupu 30 tog wyniesie ok. 1.800,00 zł. Zarząd wyraził

zgodę na sfinansowanie zakupu ze środków Wydziału OK, togi będą zawierały

naszywki z herbem Powiatu.

Pani Bednarkiewicz z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła propozycje zmian

w budżecie powiatu na 2016 r.:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole, SOSW.7071.11.2016,

SOSW.7071.12.2016, dot. zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń w kwocie 93.000,00 zł. Zarząd rozpatrzy ten temat na kolejnym

posiedzeniu.

Liceum Ogólnokształcące w Kole, przesunięcie między rozdziałami środków

finansowych w kwocie 2.528,00 zł z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki

i metod pracy. Zarząd wyraził zgodę.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, przesunięcie

między rozdziałami środków finansowych w kwocie 138.904,00 zł z przeznaczeniem

na kursy kwalifikacyjne. Zarząd wyraził zgodę.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - plan finansowy szkoły pozostaje bez

zmian.

Ponadto p. Bednarkiewicz poruszyła temat metryczki oraz brakujących środków w budżetach

szkół. Zarząd powróci do tematu w późniejszym terminie.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru poruszył temat dot. możliwości

ubiegania SIę o dofinansowanie zadania pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja

geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych
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gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Starostwie

Powiatowym w Kole oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług". Powiat może ubiegać się

o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 2.1 "Rozwój

elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów

publicznych". Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 2.500.000,00 zł, wymagany wkład

własny - 15%. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie

40.000,00 zł na opracowanie studium wykonalności dla w/w zadania.

Starosta poinformował członków Zarządu o spotkaniu, które odbyło się w SPZOZ w Kole,

dot. modernizacji oddziału chirurgii. Zadanie zostało podzielone na etapy, I etap rozpocznie

się w 2016 L, kosztorys zadania zostanie przeprojektowany. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 6.

Dalsza część posiedzenia Zarządu Powiatu odbyła się w Zespole Szkół Rolnicze Centrum

Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Zarząd wizytował internat przy ZSRCKU

w Kościelcu.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
:Y ,( \
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1. Wieńczysław Oblizajek

Podpisy Członków Zarządu:

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki
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