Protokół nr 0022.67.2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 30 marca 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

1000.

Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik m 1 do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. JózefRybicki
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. l
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad. 2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu m 0022.66.2016
z dnia 24 marca 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.
Ad 3.
Naczelnik

Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami

przedstawiła

projekt uchwały Rady

Powiatu Kolskiego w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działki będącej własnością
Powiatu Kolskiego. Dotyczy posadowienia kanalizacji na działkach należących do Powiatu
w związku z nowoprojektowaną

drogą do budynku wielorodzinnego przy ul. Poniatowskiego

w Kole. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Ad 4.
Pani Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu poruszyła temat planu dotacji dla szkół
niepublicznych
na

o uprawnieniach

jednego

- na jednego

uczma

szkół publicznych.
słuchacza

w

Szkole

ucznia w Liceum Ogólnokształcącym

uzyskanej z ZSRCKU

Plan przyjęty

na 2016 r. wynosi:

Policealnej

63,58

85,04 zł na podstawie

w Kościelcu kwota ta nie uwzględniała

zł;
informacji

§ 4040 (wynagrodzenie

roczne).
Zarząd Powiatu przyjął kwotę 96,20 zł, która uwzględnia ww §.
Ad 5.
Naczelnik

Wydziału

Geodezji,

Kartografii

i Katastru

poruszył

temat zmiany

sposobu

prowadzenia mapy zasadniczej z wersji analogowej na wersję cyfrową. Do realizacji tego
zadania należy podjąć następujące działania:
przetworzyć

obecną mapę zasadniczą

do postaci

cyfrowej

poprzez

skanowanie

i kalibrację rastrów;
utworzyć dwa nowe stanowiska do obsługi mapy poprzez zakup dodatkowych stacji
roboczych i rozbudowę oprogramowania;
zatrudnić dwie osoby oraz przeszkolić je w zakresie obsługi programu Geo - lnfo
Mapa.
Łączny koszt zadania wyniesie ok. 90.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie do
przetworzenia map do postaci cyfrowej oraz na przygotowanie
(zakup sprzętu i oprogramowania).

stanowisk do obsługi mapy

Zarząd wyraził również zgodę na zabezpieczenie

na

realizację w/w zadania środków finansowych w kwocie 90.000,00 zł.
Ad 6.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu:
Wojewoda

Wielkopolski,

FB-I.3111.69.2016.5,

informacja

o zwiększeniu

planu

dotacji celowych na 2016 r. o kwotę 61.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Zarząd wyraził zgodę.
Urząd

Marszałkowski

Województwa

Wielkopolskiego

w

Poznaniu,

DZ-

IV.9024.82.2015, dot. ujęcia w budżecie powiatu zadeklarowanej pomocy finansowej
na budowę

bazy

Śmigłowcowej

Służby Ratownictwa

Medycznego

Lotniczego

Pogotowia Ratunkowego. Zarząd wyraził zgodę.
Komenda

Powiatowa

Państwowej

Straży

Pożarnej

w

Kole,

PF.0332.4.2016,

przesunięcie między §§ środków finansowych w kwocie 120,00 zł z przeznaczeniem

2

na nagrody

dla

funkcjonariuszy

zastępujących

strażaków

przebywających

na

zwolnieniach lekarskich. Zarząd wyraził zgodę.
zabezpieczenie
dokumentacji

środków

finansowych

na przebudowę

drogi

w kwocie
powiatowej

50.000,00
nr 3403P

zł na wykonanie
na odcinku

droga

wojewódzka nr 473 Powiercie Kolonia - Cmentarz. Zarząd wyraził zgodę.
zabezpieczenie

środków finansowych w kwocie 12.000,00 zł na wykonanie mapy

i opracowania technicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Mała Jasieniec. Zarząd wyraził zgodę.
Ponadto Skarbnik poinformował o planowanym udziale w podatku od osób fizycznych oraz
o wysokości poszczególnych części subwencji dla Powiatu Kolskiego.
Ad 7.
Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
Parafia

Rzymskokatolicka

o dofinansowanie
w Krakowie

Matki

Boskiej

kosztów transportu

w czasie

Światowych

Częstochowskiej

i pobytu młodzieży
Dni Młodzieży.

w

Kole,

prośba

z Powiatu Kolskiego

Zarząd

wyraził

zgodę na

dofinansowanie.
Parafia

Rzymskokatolicka

o dofinansowanie
w związku

Matki

Częstochowskiej

w

kosztów wynajmu sceny wraz z nagłośnieniem

z organizowanym

przygotowania

Boskiej

"Koncertem

Uwielbienie",

który

Kole,

prośba

i oświetleniem
będzie

etapem

do Światowych Dni Młodzieży oraz wpisze się w obchody 1050.

rocznicy Chrztu Polski. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie.
Zarząd zabezpieczył na oba powyższe zadania łączną kwotę 5.000,00 zł.
Fundacja Zagórowian

"Pro Memoria",

prośba o dofinansowanie

wydania książki

"Zabite Trio Beethovena". Z uwagi na brak wolnych środków w budżecie na ten cel
Zarząd nie wyraził zgody na dofinansowanie.
Ad 8.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
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3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki
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