Protokół nr 0022.73.2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 11 maja 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

1000• Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. 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. 1
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad. 2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.72.2016
z dnia 05 maja 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.
Ad 3.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu:
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
o zaliczkowe

przekazanie

z przeznaczeniem

dodatkowych

na uregulowanie

w Kole, ZSEA.3110.10.2l9.20l6,

środków finansowych

w kwocie

zaliczki na podatek dochodowy

prośba

103.054,00 zł

od osób fizycznych,

l

realizację odpisu na ZFŚS oraz uregulowanie

faktur za energię elektryczną i gaz ziemny.

Zarząd zapoznał się.
- Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.10.2015,
wydatków
jednostki.

budżetowych
Na bieżące

w związku
utrzymanie

z zagrożeniem

prośba o zwiększenie planu

utrzymania

szkoły jednostka

wnioskuje

płynności

finansowej

o przyznanie

środków

w kwocie 47.300,00 zł, natomiast na odpis na ZFŚS - 156.868,00 zł. Zarząd zapoznał się.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie, ZSP.0320.08.2016,

dodatkowych

w kwocie: 20.700,00 zł na zakup oleju opałowego

środków finansowych

prośba o przyznanie

i pokrycie kosztów egzaminów zawodowych uczniów oraz 93.000,00 zł na realizację odpisu
na ZFŚS. Zarząd zapoznał się.
-

Poradnia

Psychologiczno

-

Pedagogiczna

w

Kole,

PP-P.3003.3.2016.K,

prośba

o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 96.040,00 zł. Zarząd zapoznał się.
Specjalny

Ośrodek

Szkolno

Wychowawczy

w

Kole,

SOSW. 7071.11.2016,

SOSW.7071.12.2016, dot. zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w kwocie 93.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.8.2016,

przesunięcie

między §§ środków finansowych

na odprawę

w kwocie 37.487,00 zł z przeznaczeniem

emerytalną funkcjonariusza oraz wyrównanie nagród jubileuszowych. Zarząd wyraził zgodę.
- Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.114.2016.8,

zawiadomienie o zwiększeniu planu dotacji

celowych na 2016 r. o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych
z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie. Zarząd wyraził zgodę.
Ad 4.
Pani Szkudlarek

z Wydziału

Oświaty, Kultury i Sportu poruszyła

temat Powiatowego

Przeglądu Orkiestr Dętych, który odbędzie się w Kole. Koszt organizacji Przeglądu wyniesie
6.000,00 zł, Wydział OK posiada zabezpieczone środki w budżecie na ten cel. Zarząd wyraził
zgodę.

Pani Bednarkiewicz

z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła propozycje zmian

w budżecie powiatu na 2016 r.:
Specjalny

Ośrodek

SOSW.7071.12.2016,

Szkolno

-

Wychowawczy

dot. zwiększenia

w

Kole,

SOSW.7071.11.2016,

planu na wynagrodzenia

i pochodne

od

wynagrodzeń w kwocie 93.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK powiadomi
jednostkę.

2

Liceum

Ogólnokształcące

w Kole,

przesunięcie

między

rozdziałami

środków

finansowych w kwocie 2.528,00 zł z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki
i metod pracy. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK powiadomi szkołę.
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, przesunięcie
między rozdziałami środków finansowych w kwocie 138.904,00 zł z przeznaczeniem
na kursy kwalifikacyjne. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK powiadomi szkołę.

Ponadto poruszono

temat dodatków

propozycje wypracowane

dla nauczycieli.

Pani Bednarkiewicz

w trakcie konsultacji ze związkami zawodowymi.

przedstawiła
W przypadku

dodatków motywacyjnych nauczycieli przedstawiono trzy propozycje (3%, 4%, 5%), Zarząd
podjął decyzję, że będzie on wynosił 4%. Pozostałe przedstawione

propozycje dodatków

Zarząd zaakceptował.
Jednocześnie

Zarząd podjął decyzję, że wnioski urlopowe i delegacje dyrektorów

szkół

i placówek podpisuje Starosta, w przypadku jego nieobecności Wicestarosta. Ponadto Wydział
OK wystosuje pisma do wszystkich jednostek

oświatowych

z prośbą o podanie ilości

niewykorzystanego urlopu przez dyrektorów.
Zarząd zaproponował również aby nagrody bilansowe i dodatki motywacyjne dla dyrektorów
szkół i placówek

były wstrzymywane

gdy dana jednostka

nie będzie

mieściła

się

w metryczce.
Ad5.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Jóźwiak przedstawiła projekty uchwał:
Rady Powiatu

Kolskiego

w sprawie przeznaczenia

do sprzedaży

nieruchomości

niezabudowanej . Dot. działki położonej w m. Barłogi. Zarząd nie wniósł uwag do
projektu.
Zarządu

Powiatu

Kolskiego

w

sprawie

nieodpłatnego

rozwiązama

umowy

użytkowania wieczystego gruntów. Dot. działki położonej w Kole - ul. Powstańców

Wielkopolskich.
Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.73.100.2016
Ad 6.
Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Wasi ak poinformował
o:
3

całkowitym koszcie pobytu w Powiecie delegacji Rejonu Straseni Republiki Mołdawii
- 2.746,45 zł;
koszcie organizacji

powiatowych

zawodów

strzeleckich,

w budżecie

na 2016 r.

Wydział PZ ma zabezpieczone na w/w cel środki finansowe w kwocie 3.500,00 zł.
Naczelnik Wasiak poinformował,

że zaproponuje

do projektu budżetu na 2017 r.

wyższą kwotę (3.800,00 zł) na organizację zawodów ponieważ koszty organizacji
zawodów systematycznie wzrastają.
piśmie Radnej Rady Powiatu Kolskiego p. Ochędalskiej,
o przekazanie

w którym zwróciła się

gadżetów jakimi dysponuje Powiat z przeznaczeniem

na nagrody

w konkursach oraz loterię fantową, które odbędą się w trakcie pikniku. Dochód z tej
imprezy zostanie przekazany na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży na Światowe
Dni Młodzieży. Zarząd wyraził zgodę, Naczelnik Wasiak porozumie się w tej sprawie
z p. Ochędalską.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia opinii
dla przebiegów wszystkich dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego.
Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.73.101.2016

Starosta poinformował

o organizacji w Powiecie kolskim w dniach 14.06 - 15.06.2016 r.

Konwentu Starostów. Szacowany koszt organizacji Konwentu wyniesie 1.300,00 zł. Zarząd
wyraził zgodę na sfinansowanie kosztów.
Ad 8.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
l. Wieńczysław Oblizajek
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2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki
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