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Protokół nr 0022.66.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 24 marca 2016 r.

Przebieg posiedzenia

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000• Obradom przewodniczył Wicestarosta

Marek Banaszewski.

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

l. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Wicestarosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności

stwierdził, że jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych

porządkiem obrad (załącznik li 2 do protokołu):

Ad. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad. 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu li 0022.65.2016

z dnia 16 marca 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie przedłożenia

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego i sprawozdania rocznego z

wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole za 2015 rok.

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 0025.66.86.2016

Skarbnik omówił w/w sprawozdanie: dochody powiatu za 2015 r. wyniosły 72.154.163,61 zł

natomiast wydatki 69.691.047,65 zł, co daje nadwyżkę w wysokości 2.463.115,96 zł.

Przedstawił również część sprawozdania finansowego dot. SPZOZ w Kole, a także informację

o dochodach i wydatkach w dziale Oświata i wychowanie. Wysokość części oświatowej

subwencji ogólnej na 2015 r. wyniosła 29.611.049,00 zł, łączne dochody - 30.940.838,19 zł,

łączne wydatki - 32.460.943,22 zł. Niedobór w wysokości 1.520.105,03 zł został pokryty

środkami własnymi powiatu.

Ad 4.

Dyrektor Bursy Szkolnej w Kole p. Kupiński poruszył temat dot. wyrażenia zgody na

przekształcenie umowy użyczenia na umowę najmu lokalu użytkowanego przez Poradnię

Psychologiczno - Pedagogiczną w Kole. Obecnie Poradnia opłaca wyłącznie media,

p. Kupiński chciałby uregulować pozostałe kwestie związane z administrowaniem budynkiem

(koszty remontów, napraw, konserwacji, itp.). Kwota najmu zaproponowana przez Dyrektora

Bursy jest proporcjonalna do stawki jaka obowiązuje Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji

Rolnictwa. Dyrektor Kupiński poinformował, że jest otwarty na propozycje w tej kwestii.

Wicestarosta zaproponował aby nie zmieniać umowy użyczenia dla Poradni i w zamian plan

finansowy Bursy Szkolenj zostanie zwiększony o 50.000,00 zł na uregulowanie kwestii

korzystania z pomieszczeń Bursy przez Poradnię. Bursa przygotuje uzasadnienie

wydatkowania przyznanych 50.000,00 zł. Zarząd zaakceptował propozycję Wicestarosty.

Dyrektor Kupiński poruszył również kwestię pomniejszenia planu finansowego Bursy

Szkolnej w 2016 r. Skarbnik poinformował, że decyzją Zarządu pomniejszono wydatki

osobowe o 17% we wszystkich jednostkach oświatowych w stosunku do zgłaszanych przez

jednostki potrzeb.

Ad 5.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole poinformował o:

podpisaniu przez przedstawicieli Powiatu Kolskiego porozurruerua w sprawie

powierzenia Gminie Miej skiej Koło prowadzenia zadania publicznego w zakresie

utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie

miasta Koła w roku 2016. Porozumienie zostało dostarczone Burmistrzowi Miasta

Koła;

konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji na

przebudowę drogi powiatowej nr 3403P na odcinku droga wojewódzka nr 473

2



Powiercie Kolonia - Cmentarz. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków

w wysokości 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji;

konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie mapy i opracowania

technicznego na przebudowę drogi powiatowej m 3411P Kaleń Mała - Jasieniec.

Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie na w/w cel środków w wysokości

12.000,00 zł.

Zarząd poruszył również temat przebudowy ul. Grodzkiej w Kole, Starosta spotka się w tej

sprawie z Burmistrzem Koła oraz temat budowy ronda na ul. Toruńskiej i Towarowej w Kole.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Wasiak przedstawił

następujące tematy:

prośby Stowarzyszenia Malinowa Mamba o udzielenie pomocy przy organizacji cyklu

biegów "Malinowa Piątka" i przekazanie nagród rzeczowych dla zwyciezców

poszczególnych etapów. Zarząd wyraził zgodę na wsparcie organizacji biegów

poprzez wypożyczenie namiotu Powiatu Kolskiego, baneru oraz przedłużacza. Zarząd

wyraził również zgodę na przekazanie nagród rzeczowych w postaci gadżetów

z Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego.

prośba Wójt Gminy Grzegorzew o włączenie się w organizację eliminacji

powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w tym

wsparcie rzeczowe w postaci nagród upominków dla uczestników Turnieju. Zarząd

wyraził zgodę na przekazanie gadżetów z Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania

Kryzysowego.

dot. organizacji uroczystej sesji Rady Powiatu Kolskiego z okazji 1050. rocznicy

Chrztu Polski. Zarząd zaakceptował program sesji, wyraził również zgodę na

zorganizowanie słodkiego poczęstunku w czasie sesji (w ramach środków

finansowych Wydziału Promocji).

dot. organizacji obchodów Święta Narodowego 3 Maja. Naczelnik Wasiak przedstawił

propozycję programu uroczystości. Zarząd zdecydował aby program obchodów

pozostał taki sam jak w poprzednich latach.

Ad 7.

P.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Chmielecki

poruszył następujące tematy:

ratownictwo medyczne w SPZOZ w Kole;

poinformował o planowanej restrukturyzacji działu administracji SPZOZ w Kole;
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i,

przedstawił sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ w Kole za

2015 r.

Zarząd zapoznał się z powyższymi tematami nie wnosząc uwag.

Skarbnik powrócił do tematu dostosowania dokumentacji na modernizację oddziału chirurgii

na potrzeby przeprowadzenia zamówienia publicznego dla etapu I w/w zadania. Dyrektor

Chmielecki poinformował, że w dniu 30 marca br. odbędzie się w tej sprawie spotkanie.

Środki finansowe na ten cel szpital zabezpieczy w ramach własnego planu finansowego.

Zarząd zapoznał SIę z prośbą Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

o wsparcie finansowe w kwocie 2.000,00 zł na zorganizowanie "Maratonu Matematycznego

dla Gimnazjalistów". Zarząd wyraził zgodę na wsparcie w kwocie 800,00 zł. Wydział

Oświaty, Kultury i Sportu powiadomi szkołę.

Ad 9.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

....~~b ~ .
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1. Marek Banaszewski

Podpisy Członków Zarządu:

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki
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