
Protokół nr 0022.19.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 06 maja 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 1000. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

Przebieg posiedzenia

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki

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):

Ad. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.18.2015

z dnia 29 kwietnia 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu:

- Rada Gminy Babiak, RGO.0007.6.2015, uchwały Rady Gminy Babiak



w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadania

inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów - Przedecz".

Podział środków finansowych - 50% Powiat / 50% Gmina. Zarząd wyraził zgodę.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadania

inwestycyjnego pn.: "Odnowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów" .

Podział środków finansowych - 60% Powiat / 40% Gmina. Zarząd wyraził zgodę.

_ Urząd Gminy Kościelec, OR-2.0002.3.2015, uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na bieżące

utrzymanie boisk sportowych "Orlik 2012" przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Kościelcu. Zarząd wyraził zgodę.

_ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PT.341.2.3 .20 15, prośba

o zmianę nazwy zadania "Zakup sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnym

zagrożeniom środowiska dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koel" na

zadanie o nazwie "Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania

i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej Straży

Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego". Zarząd wyraził zgodę.

_ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PT.0332.4.20l5, dot. dokonania

przesunięć między §§ na kwotę 3.460,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie uzupełniające dla

strażaka oraz szczepienia ochronne na dur brzuszny dla 11 funkcjonariuszy. Zarząd wyraził

zgodę.

_ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, RN.0602.13.2015, w związku ze

zwiększeniem środków finansowych na bieżącą działalność WTZ w wysokości 30.000,00 zł

(ze środków PFRON) należy zabezpieczyć 12% (4.090,91 zł) środków Powiatu dla WTZ

Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

- Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.l4.20l5, dot. dokonania zmian w planie

finansowym jednostki. W związku z zawarciem umowy z Zespołem Szkół Rolnicze Centrum

Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu o przeprowadzenie kursu w zakresie teoretycznych

przedmiotów zawodowych zwiększa się dochody o kwotę 2.200,00 zł. Środki te przeznacza

się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne

w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego przy ZST w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU

195/2015, prośba o przyznanie środków finansowych w kwocie 307.906,15 zł na wykonanie

zadania pn.: "Remont pokoi (sypialni) i WC na parterze w budynku internatu ZSRCKU



Na tym protokół zakończono.

w Kościelcu". Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie środków finansowych w kwocie ok.

120.000,00 zł z przeznaczeniem na remont (bez zakupu wyposażenia).

- Zarząd powrócił do prośby p. dyrektor SPZOZ w Kole p. Graczyk - Malińskiej dot.

wyrażenia zgody na przeznaczenie na informatyzację szpitala dodatkowych środków

w kwocie 200.000,00 zł, Zarząd wyraził zgodę. Dyrektor Graczyk - Malińska prosiła również

o zakup sprzętu komputerowego w ramach dotacji, zakup ten nie będzie możliwy z uwagi na

zapisy ustawy o działalności leczniczej. Ponadto Zarząd zabezpieczył w budżecie powiatu

środki finansowe na budowę drogi pożarowej na terenie SPZOZ w Kole (50.000,00 zł),

SPZOZ poda nazwy w/w zadań celem zabezpieczenia środków w budżecie.

- Zarząd zabezpieczył środki finansowe na budowę drogi dojazdowej do bloku mieszkalnego

przy ul. Poniatowskiego 29 w Kole (50.000,00 zł - wspólna inwestycja z Gminą Miejską

Koło, Miasto również zabezpieczy 50.000,00 zł).

- Komendant Powiatowy Policji w Kole, ZF-GS-0151-5/2015, dot. dofinansowania remontu

garaży (dokończenie zadania). Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie

25.000,00 zł.

- powrócono do tematu zakupu samochodów dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

(70.000,00 zł) oraz Starostwa Powiatowego w Kole (80.000,00 zł). Zarząd prosi

o przedłożenie pism z doprecyzowanymi nazwami zadań.

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na

zwiększenie płac w Starostwie Powiatowym w Kole.

Ad4.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie przystąpienia do

realizacji projektu: "Młodzież Aktywna" w ramach Działania 1.1 "Wsparcie osób młodych

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego.

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.l9.29.2015



Protokółowała: Anna Bocian

.........~~ ..:\D~ .....

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. JózefRybicki

-
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