
Protokół nr 0022.16.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 16 kwietnia 2015 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. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. JózefRybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Naczelnik Wydziału Finansów

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 0022.15.2015

z dnia 01 kwietnia 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty ipodpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez

jednostki budżetowe 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 0025.16.27.2015

• w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego

uprawnień.

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 0025.16.28.2015

Ponadto Skarbnik poinformował o:

- wycofaniu przez Bank WBK obsługi systemu elektronicznej bankowości małych i średnich

przedsiębiorstw Minibank, z którego korzystało Starostwo Powiatowe. System został

zastąpiony nową usługa bankowości elektronicznej Ibiznes. Zmiana ta nie wiąże się

z koniecznością poniesienia przez Powiat dodatkowych opłat. Zarząd przyjął do wiadomości.

- zmianie harmonogramu spłat kredytu bankowego zaciągniętego przez SPZOZ w Kole,

poręczonego przez Powiat Kolski. Bank Gospodarstwa Krajowego wyraził zgodę na zmianę

harmonogramu spłat. Pozostała kwota kredytu do spłaty wg stanu na marzec 2015 r. wynosi

5.758.962,00 zł, natomiast poręczenie Powiatu 7.486.650,60 zł i ulegnie zmniejszeniu. Zarząd

przyjął do wiadomości.

- prośbie dot. umorzenia odsetek i kosztów upommema (w kwocie 386,00 zł) z tytułu

przetrzymania i holowania pojazdu z uwagi na trudną sytuację finansową i zdrowotną. Koszt

przetrzymania i holowania pojazdu w kwocie 14.967,00 zł został uregulowany przez

wnioskodawcę. Zarząd wziął pod uwagę trudną sytuację wnioskodawcy i zaopiniował

pozytywnie umorzenie odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 386,00 zł.

Skarbnik przedstawił również bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

sporządzony na dzień 31.12.2014 r. Przedstawia się on następująco: środki pieniężne -

5.926.561,52 zł; należności i rozliczenia - 331.023,98 zł; inne aktywa - 28.444,26 zł; suma

aktywów - 6.286.029,76 zł. Zobowiązania - 6.170.694,91 zł; aktywa netto budżetu -

-2.532.517,15 zł; inne pasywa - 2.647.852,00 zł; suma pasywów - 6.286.029,76 zł.



Ad 4.

Obecny na posiedzeniu dyrektor Zespołu Szkół w Rysinach Kolonii p. Jóźwiak poruszył

temat dot. budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Bierzwiennej Długiej. Inicjatorem

tej budowy jest Stowarzyszenie Wspomagające Rozwój Szkoły Podstawowej w Bierzwiennej

Długiej "Nasza Szkoła", którego dyrektor Jóźwiak jest członkiem. Pan Jóźwiak przedstawił

etapy zrealizowanych już prac oraz poniesione wydatki związane z budową parkingu,

podkreślił nieodpłatny wkład pracy własnej, materiałów i usług mieszkańców okolicznych

wsi. Wartość całej inwestycji opiewa na ok. 110.000,00 zł. Brak jeszcze nawierzchni

parkingu oraz wjazdu i wyjazdu. Drogi te łączą się bezpośrednio z drogą powiatową nr 3431P

Dzióbin - Bierzwienna. Zarówno część wjazdu, jak i wyjazdu oraz całego pobocza na

długości parkingu jest własnością Powiatu Kolskiego, dlatego też dyrektor zwrócił się

z prośbą o pomoc w budowie wspomnianych wjazdów i pobocza oraz położenie nowej

nakładki na w/w drodze powiatowej na odcinku chociażby kilkuset metrów. Starosta

poinformował, że zadania drogowe, które zostaną zrealizowane w 2015 r. wspólnie z Gminą

Kłodawa zostały już wytypowane. Poinformował jednocześnie, że podczas spotkania

z Burmistrzem Kłodawy omówi ten temat.

Ad 5.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole powrócił do tematu wymiany samochodu

służbowego PZD marki Polonez Truck. Stan techniczny pojazdu jest zły, postępująca korozja

i popękane elementy konstrukcyjne dyskwalifikują pojazd z dalszej eksploatacji. Dyrektor

Kujawa przedstawił propozycje samochodów, które spełniają wymagania eksploatacyjne

PZD. Zarząd zapoznał się z propozycjami i zabezpieczył na w/w cel środki w kwocie do

70.000,00 zł.

Ponadto dyrektor Kujawa powrócił do tematu porozumienia z Gminą Miejską Koło

w zakresie utrzymania porządku i czystości na drogach i ulicach powiatowych w mieście

Kole. Obecnie obowiązuje porozumienie z 2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kolskim

a Gminą Miejską Koło w sprawie opróżniania koszy ulicznych zlokalizowanych przy ulicach

powiatowych w mieście Kole. Zgodnie z zapisami porozumienia Powiatowy Zarząd Dróg jest

comiesięcznie obciążany kosztami usuwania odpadów z koszy ulicznych. Zgodnie

z projektem porozumienia, które miało zostać zawarte w zakresie utrzymania porządku

i czystości na drogach i ulicach powiatowych w mieście Kole, Gmina Miejska miała przejąć

obowiązek opróżniania w/w koszy ulicznych od 01 kwietnia do 31 października 2015 r. i tym

samym zwolnić z obowiązku ponoszenia opłat z tego tytułu PZD w Kole. Dyrektor Kujawa



poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg na chwilę obecną nie posiada zabezpieczonych

w planie finansowym środków na opróżnianie koszy ulicznych w okresie od kwietnia do

października 2015 r. Zarząd powróci do tematu.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego poruszył następujące

tematy:

- dot. organizacji obchodów Święta 3 Maja. Łączny koszt wyniesie ok. 2.000,00 zł, składają

się na niego: druk plakatów i zaproszeń (400,00 zł), przemarsz z uczestnictwem Orkiestry

(3.000,00 zł do podziału z Gminą Miejską Koło w proporcji 50% / 50%). Zarząd wyraził

zgodę.

- obchody 25-lecia odrodzenia samorządu, odbędą się 29 kwietnia br. Zostanie wygłoszony

referat okolicznościowy, koszt poczęstunku zostanie ustalony. Zarząd wyraził zgodę.

- pismo Wójt Gminy Grzegorzew dot. pomocy w sfinansowaniu wyjazdu Zespołu Ludowego

"Grzegorzewianki" na pielgrzymkę na Jasną Górę. Z uwagi na brak wolnych środków

w budżecie na ten cel udzielenie wsparcia finansowego nie będzie możliwe.

- pismo Wójt Gminy Grzegorzew dot. wsparcia finansowego na zakup nagród dla

uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - eliminacje

powiatowe. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie gadżetów rzeczowych w postaci kamizelek

odblaskowych w ramach promocji Powiatu.

- pismo Stowarzyszenia Kolanie, dot. obecności Starosty oraz przekazania gadżetów dla

laureatów konkursu fotograficznego .Fotomaraton 2015". Zarząd wyraził zgodę na

przekazanie materiałów promocyjnych.

- pismo Instytutu Certyfikacji i Jakości Gospodarczo - Samorządowy HIT, dot.

dofinansowania statuetek i medali dla laureatów Konkursu Wielkopolski Gospodarczo -

Samorządowy HIT 2014. Koszt zakupu jednego kompletu aktów nadania tytułów i statuetek

wynosi 600,00 zł netto. Z uwagi na brak wolnych środków w budżecie na ten cel udzielenie

wsparcia finansowego nie będzie możliwe.

- pismo Stowarzyszenia trzecia Zmiana, dot. sfinansowania udziału Zespołu Tańca Ludowego

Kościelec podczas spotkania seniorów powiatu. Koszt wynosi 500,00 zł. Zarząd powróci do

tematu.

Ad 7.

Pani Lilla Urbaniak przedstawiła pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole, SPZOZ/SGS/PW/654/34/2015, informacja o zbytych aktywach trwałych

w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Jeden z środków trwałych - aparat RTG Siemens



został zutylizowany niezgodnie z zapisami uchwały nr XXXVIII/172/2013 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zasad zbywania aktywów trwałych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Po konsultacji z Radcą

Prawnym ustalono, że Zarząd spotka się z p. dyrektor Graczyk - Malińską na kolejnym

posiedzeniu w celu złożenia stosownych wyjaśnień.

Pani Urbaniak poinformowała również, że dobiega końca kadencja Rady Społecznej

działającej przy SPZOZ w Kole. W związku z powyższym należy dokonać wyboru nowego

składu Rady. Zarząd przyjął, że Rada Społeczna będzie liczyła ogółem 10 osób, klub PSL

wytypuje 3 członków, klub SLD 2 członków, klub PiS 1 członka, klub PO 1 członka,

Towarzystwo Samorządowe l członka, reprezentant Wojewody - l członek oraz Starosta.

Zarząd polecił wystosować pismo do przewodniczących zarządów powiatowych w/w partii

celem wyznaczenia przedstawicieli do Rady Społecznej.

Ad 8.

Zarząd zapoznał się z następującymi tematami:

- p. Sławomir Wojtysiak Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach, dot. podjęcia decyzji

o kierunku przeprowadzenia procedur administracyjnych zmierzających do likwidacji lub do

sprzedaży aut, które decyzją Sądu przepadły na rzecz Powiatu Kolskiego. Z opracowań

Rzeczoznawcy wynika, że wartość aut nie przekracza w obu przypadkach 550,00 zł brutto.

Zarząd podjął decyzję o likwidacji pojazdów.

- dot. organizacji indywidualnego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 850,00 zł netto. Zarząd wyraził zgodę.

- dot. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kole, zmiany dot.

utworzenia samodzielnego stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz zadań

związanych z transportem publicznym. Zarząd zaakceptował zmiany.

- dot. wyrażenia zgody i zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 80.000,00 zł na

wymianę samochodu służbowego Starostwa Powiatowego marki Kia CARNIVAL. Dalsza

eksploatacja samochodu może generować dodatkowe koszty w wysokości ok. 12.000,00 zł,

wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia napraw i wymiany części. Zarząd wyraził

zgodę na wymianę samochodu.

- pismo Stowarzyszenia Katyń z Konina, dot. wsparcia finansowego organizacji II

Rowerowego Rajdu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Regionu Konińskiego. Trasa Rajdu

przebiega przez Koło oraz powiat kolski. Zarząd wyraził zgodę na współorganizację Rajdu

oraz dofinansowanie części materiałów informacyjno - promocyjnych w kwocie 200,00 zł.



3. Urszula Kikosicka

Ponadto Zarząd zapoznał się z projektami uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Kłodawa na realizację

zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny

Ośrodek Kultury w Kłodawie.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu tym samym akceptując go. Projekt zostanie

przedstawiony na kwietniowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Przedecz na realizację

zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny

Ośrodek Kultury w Przedczu.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu tym samym akceptując go. Projekt zostanie

przedstawiony na kwietniowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

• W sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu

Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego w 2014 roku".

Zarząd nie wniósł uwag do projektu tym samym akceptując go. Projekt zostanie

przedstawiony na kwietniowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Ad 9.

Na Zarządzie nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Anna Bocian

Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki
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