Protokół nr 0022.63.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 09 marca 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

1000.

Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik m l do protokołu):
l. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Urszula Kikosicka
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 m 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 m 0022.62.2016
z dnia 02 marca 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.:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie, ZSP.0320.07.2016, przesunięcie między §§

kwoty 2.500,00 zł z przeznaczeniem

na usunięcie awarii centralnego ogrzewania. Zarząd

wyraził zgodę.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
kwoty 7.000,00 zł z przeznaczeniem

w Kłodawie, ZSP.0320.06.2016, przesunięcie między §§
na zakup pomocy i materiałów dydaktycznych

oraz

usunięcie awarii centralnego ogrzewania. Zarząd wyraził zgodę.
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- Liceum Ogólnokształcące

w Kole, zwiększenie planu finansowego o kwotę 17.530,00 zł

w związku ze zwiększeniem dochodów z wynajmu pomieszczeń i powierzchni w LO. Środki
te przeznacza się na zakup komputerów do pracowni informatycznej. Zarząd wyraził zgodę.
- Zespół

Szkół Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

w Kościelcu,

ZSRCKU

206/2016,

zwiększenie planu finansowego o kwotę 5.200,00 zł w związku ze zwiększeniem

dochodów pochodzących z dobrowolnych wpłat, dopłaty do gruntów, usług transportowych

i agrotechnicznych.
rocznego,

Środki te przeznacza

wykonanie

bierzących

napraw

się na wypłatę
sprzętu,

dodatkowego

opłacenie

wynagrodzenia

ubezpieczenia

środków

transportowych oraz wykonanie usługi podłączenia pieca w pracowni. Zarząd wyraził zgodę.
- Zespół

Szkół

Ekonomiczno

-

Administracyjnych

w Kole,

ZSEA.3110.3.109.2016,

przesunięcie między §§ łącznej kwoty 5.512,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lokatorów. Zarząd wyraził zgodę,
- Zespół Szkół Ekonomiczno

- Administracyjnych

w Kole, ZSEA.3110.4.116.2016,

zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.837,02 zł z przeznaczeniem

dot.

na wypłatę odprawy

emerytalnej dla pracownika. Zarząd wyraził zgodę.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.2.2016,

przesunięcie

między §§ kwoty 5.208,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących
strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich. Zarząd wyraził zgodę.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.1.2016,
kwoty 1.500,00 zł z przeznaczeniem

przesunięcie między §§

na koszty zastępstwa prawnego i procesowego. Zarząd

wyraził zgodę.
- Dom Pomocy Społecznej w Kole, DPS.67.2016.K, zwiększenie planu finansowego o kwotę
144.000,00 zł w związku ze zwiększeniem

dochodów

wynikających

ze zmiany kosztu

utrzymania mieszkańca. Środki te przeznacza się na zakup: materiałów i wyposażenia, leków
i wyrobów medycznych,

gazu ziemnego, energii elektrycznej i wody, usług remontowych

oraz usług. Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział

Gospodarki

wydatków o kwoty:

Nieruchomościami,

GN.P.684.1.2016,

19.480,00 zł (z przeznaczeniem

dot.

zwiększenia

na odszkodowanie

planu

na rzecz osób

fizycznych) oraz 29.000,00 zł (z przeznaczeniem na wykup użytkowania wieczystego działek
przy ul. Prusa). Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków o kwotę przeznaczoną
na odszkodowanie na rzecz osób fizycznych, do wykupu użytkowania wieczystego Zarząd
powróci.
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/2211DT/20/2016,
środków finansowych

w kwocie 2.482.715,86

dot. zabezpieczenia

zł z przeznaczeniem

w budżecie

na przebudowę drogi
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powiatowej nr 3465P - ulica Opałki i nr 3477P - ulica Składowa w Kole. W dniu 11 marca
odbędzie się w tej sprawie dodatkowa sesja Rady Powiatu Kolskiego.
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/DTI76/PU/4/20l6,

dot. zabezpieczenia

finansowych w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wprowadzanie
opadowych

i roztopowych

miejskiej kanalizacji
z przesunięć

z powierzchni

deszczowej.

utwardzonych

Zarząd zadecydował,

ulic powiatowych

środków
ścieków

do systemu

że w/w środki będą pochodzić

między paragrafami w planie Powiatowego Zarządu Dróg.

Ponadto Starosta przedstawił prośbę mieszkańca Powiatu o rozłożenie na 59 rat miesięcznych
należności w kwocie 17.748,75 zł (łącznie z odsetkami) z tytułu holowania i parkowania
pojazdu. Z uwagi na trudną sytuację materialną wnioskodawcy Zarząd Powiatu po analizie
pozytywnie

odniósł się do wydania

decyzji przez Starostę o rozłożeniu

na raty w/w

należności.

Skarbnik przedstawił należności oraz dochody z tytułu holowania i parkowania pojazdów za
2015 r. Należności - 136.402,00 zł; dochody - ok. 49.000,00 zł.
Ad 4.
Obecni

na

posiedzeniu

Przewodnicząca

przedstawiciele

Gminy

Chodów:

Wój

Henryk

Tomczak,

Rady Gminy Longina Nowakowska oraz Radny Rady Powiatu Kolskiego

Marek Kowalewski poruszyli temat wyboru inwestycji drogowej na terenie Gminy Chodów,
która będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie

w ramach środków zewnętrznych.

wypowiedział się na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie
PROW (nabór prawdopodobnie

Wójt

w ramach środków

zostanie ogłoszony w kwietniu br.), podkreślił, że na dzień

składania wniosku wymagany jest program funkcjonalno - użytkowy. Dyrektor Powiatowego
Zarządu

Dróg w Kole

przedstawił

kryteria

oceny

takiego

wniosku.

Wójt Tomczak

zaproponował drogę do realizacji Kaleń Mała - Jasieniec. Dyrektor Kujawa podkreślił, że
Powiat nie dysponuje mapami dla tej drogi. Orientacyjny

koszt inwestycji wyniesie ok.

l mln zł, udział Powiatu wyniósłby ok. 218.000,00 - 220.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na
przystąpienie do inwestycji oraz polecił Dyrektorowi Kujawie przygotowanie map (w ramach
środków własnych PZD). Jednocześnie Zarząd wyraził zaniepokojenie krótkim terminem jaki
pozostał na złożenie wniosku.
Ad 5.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole nawiązał do zestawienia propozycji inwestycji
i remontów dróg powiatowych

w 2016 r. Zarząd przyjął następujący podział: drogi - po
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stronie Powiatu zabezpiecza

się na gminę (oprócz Miasta Koła) 180.000,00 zł, z gmm

przyjmuje się na ten cel po 120.000,00 zł; chodniki - 50% Powiat /50% Gminy.
Ad 6.
Pani

Szkudlarek

motywacyjnych

z Wydziału

Oświaty,

i funkcyjnych

Kultury

dla Dyrektorów

i Sportu

poruszyła

temat

szkół ponadgimnazjalnych

dodatków
i placówek

w związku ze zbliżającym się końcem ich obowiązywania. Zarząd Powiatu utrzymał dodatki
motywacyjne i funkcyjne na obowiązującym obecnie poziomie. Dodatki te będą obejmować
okres od kwietnia do końca maja br.

Starosta poinformował
Przedstawił

o wysłaniu do szkół propozycji stawek dodatków dla nauczycieli.

również pismo Zespołu

ZSEA.413.5.85.2016,

Szkół Ekonomiczno

- Administracyjnych

w Kole,

dot. wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne uczennicy. Wydział

Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie

zaopiniował

w/w wniosek w wymiarze

12 godz.

tygodniowo. Zarząd podtrzymał opinię Wydziału, nauczanie indywidualne będzie realizowane
w ramach środków własnych szkoły. Wydział OK powiadomi szkołę.
Ad 7.
Pani Urbaniak przedstawiła
Uchwały

projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany

nr XXIIl/I03/2012

Samodzielnego

Publicznego

z dnia 28 czerwca
Zakładu

2012 r. w sprawie nadania

Opieki Zdrowotnej

Statutu

w Kole. Zarząd zapoznał

się

z projektem nie wnosząc uwag.
Ad8.
Naczelnik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami

p. Jóźwiak powróciła

do propOZYCJI

Bursy Szkolnej w Kole dot. wyrażenia zgody na przekształcenie umowy użyczenia na umowę
najmu lokalu użytkowanego

przez Poradnię

Psychologiczno

- Pedagogiczną

w Kole.

Dyrektor Kupiński przesłał projekt umowy najmu jednak bez podania kwoty najmu. Zarząd
powróci do tematu po uzupełnieniu przez Bursę w/w kwoty.
Ad9.
Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
- Zespół Szkół Ekonomiczno

- Administracyjnych

w Kole, ZSEA.621.5.93.2016,

prośba

o objęcie honorowym patronatem Festiwalu "Opole w Kole". Udział w imprezie wezmą
uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

z terenu Powiatu Kolskiego. Zarząd

wyraził zgodę na objęcie Festiwalu honorowym patronatem oraz zabezpieczył na nagrody dla
solistów kwotę 1.000,00 zł. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu powiadomi szkołę.
- Stowarzyszenie

Klub Seniora "Trzecia zmiana", dot. rozważenia możliwości przyznania

"Karty Seniora" dla seniorów Powiatu Kolskiego. Zarząd Powiatu Kolskiego, rozpatrując
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w/w propozycJę poprzez

zadania jakie realizuje Powiat Kolski, me widzi możliwości

stosowania rabatów czy innego rodzaju wsparcia świadczonego w ramach "Karty Seniora".
W związku z tym Zarząd Powiatu nie dostrzega możliwości przyznania "Karty Seniora" dla
seniorów powiatu kolskiego.
Ponadto Zarząd przyjął

Zarządzenie

nr 0025.63.82A.2016

Zarządu

Powiatu

Kolskiego

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata
2015-2025

wraz z Prognozą

oddziaływania

na środowisko

projektu

Strategii Rozwoju

Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025.
Ad 10.
Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
l. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Urszula Kikosicka
4. Józef Rybicki
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