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Protokół nr 0022.34.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 19 sierpnia 2015 r.

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

Wieńczysław Oblizajek.

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

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. 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.!

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.33.2015

z dnia 12 sierpnia 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik Powiatu przedstawił:

- wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skarbnik przedstawił uwagi

jakie wystosowała Izba po przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Kole.

Uwagi te dot. m.in. ewidencjonowania udzielonych dotacji, formy przekazywania

sprawozdań, przyznawania dodatków specjalnych, delegacji zagranicznych, dotacji dla

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Dębinie. Wydział Finansów przygotował



projekt odpowiedzi do RIO w tej sprawie, Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag do projektu

pisma.
_ranking dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r., który został opublikowany

przez czasopismo "Wspólnota". Zarząd zapoznał się·

Ad4.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole przedstawiła następujące tematy:

_ projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/20 15 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających

na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2015 roku.

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały me wnosząc uwag, zostanie ona

przedstawiony na sierpniowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

_ poinformowała o 4 wolnych miejscach dla mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy

ul. Poniatowskiego w Kole. Zarząd przyjął do wiadomości.

_ poinformowała o kolonia letnich dla dzieci i młodzieży, których koordynatorem był PCPR

w Kole. Uczestnicy kolonii wyjechali do ośrodków w Rudnie i Pobierowie. Dyrektor

Polewska poinformowała o problemach z tym związanych. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad5.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

_ Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.410.6.265.2015 dot.

wyrażenia zgody na ujęcie w aneksie do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016

pięciu klas pierwszych. Pan Czesław Marek zaproponował aby podjąć decyzję w tej sprawie

po rozmowie z dyrektorami szkół. Zarząd Powiatu Kolskiego nie wyraził zgody na ujęcie

w aneksie do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016 pięciu klas pierwszych,

Zarząd podtrzymał ustalenia dot. 4 oddziałów klas pierwszych.

_ Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole, informacja z działalności PINB

za I półrocze 2015 r. Zarząd zapoznał się,

Ponadto Zarząd powrócił do tematu wydzierżawienia części terenu SPZOZ z przeznaczeniem

na przygotowanie i prowadzenie płatnego parkingu. Dyrektor SP ZOZ wnioskowała

o wydzierżawienie terenu w trybie bezprzetargowym. Zarząd wyraził zgodę na

wydzierżawienie gruntu pod płatny parking, jednak nie zaaprobował trybu bezprzetargowego.

Zarząd zdecydował o wyłonieniu potencjalnego usługodawcy w trybie przetargu.
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Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

...~~~~ {\~~ .

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. JózefRybicki
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