Protokół nr 0022.94.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 19 października 2016 r.

Posie zenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

10°°. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wień zysław Oblizajek.

w po

iedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):

l. Wi ńczysław Oblizajek

3. Ur zula Kikosicka
4. Józ fRybicki
oraz
Andr ej Tomczyk - Sekretarz Powiatu
Amel a Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Staro ta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że
jest

magane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załąc nik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia
Ad. l
Porzą ek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad.2
Czło

owie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.93.2016

z dnia 13 października 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Dyrek
-

OT

Liceum Ogólnokształcącego

braku środków finansowych
Finansów poinformowała,

w Kole p. Koligot poruszył temat:
na wynagrodzenia

pracowników. Naczelnik Wydziału

że szkoła otrzyma dodatkowe środki finansowe w kwocie

ok. 47.700,00 zł (po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Powiatu);
-

zwiększenia

planu finansowego

szkoły o środki na wypłatę odprawy emerytalnej

pracownika. Pani Woźniak poinformowała,

że środki te są uwzględnione w budżecie
l

powiatu i zostaną przekazane

szkole w późniejszym

terminie. Szkoła wystąpi ze

stosownym pismem w tej sprawie w listopadzie br.;
-

zabezpieczenia

środków finansowych w wysokości 3.000,00 zł jako wkład własny

organu w projekcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",
możliwe będzie rozwijanie

zainteresowań

w ramach którego

uczniów przez promocję

i wspieranie

czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Zarząd wyraził
zgodę na zabezpieczenie

środków w kwocie 3.000,00 zł, zostaną one przekazane po

otrzymaniu potwierdzenia o przyznaniu szkole środków finansowych w ramach w/w
projektu;
zabezpieczenia
200.000,00

w budżecie powiatu na 2017 r. środków finansowych

zł

z przeznaczemem

na rozpoczęcie

budowy

placu

w kwocie
apelowo

-

parkingowego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;
-

pozyskania

finansowania

z uwagi na korzystanie

z Gminy Miejskiej Koło na utrzymanie
z boiska mieszkańców

boiska "Orlik"

Koła. Obecnie koszty utrzymania

boiska ponosi szkoła, Dyrektor zwracał się do Burmistrza z pismem w tej sprawie,
odpowiedź

Burmistrza

była

negatywna.

Starosta

poprosił

Dyrektora

Koligota

o przygotowanie kolejnego pisma do Burmistrza w tej sprawie, które podpisze.
Ad 4.
Nacz lnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Rady Powiatu

Kolskiego

w sprawie

p. Jóźwiak omówiła projekt uchwały

zmiany zasad wydzierżawiania

i wynajmowania

akty ów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
Pani óźwiak poinformowała,

że p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

otnej w Kole, pismem z dnia 14.10.2016 r. nr SPZOZ.DAG.074.61.3.2016IW

wystąpił

z wni skiem w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia - sali konferencyjnej
. 70,16 m- mieszczącej się w budynku biurowca przez firmę, która realizuje zajęcia
yczne

dla

uczestników

kursu

specjalistycznego

dla

pielęgniarek

i położnych

nionych w placówce. Zarząd Powiatu Kolskiego nie jest kompetentny do wyrażenia
na wynajęcie przedmiotowego
okreś oną w § 2 uchwały

pomieszczenia,

gdyż przekracza

nr XI/46/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. W związku z powyższym

e jest wprowadzenie zmiany w w/w uchwale polegającej
Zarządu Powiatu Kolskiego
dydaktyczne

ono powierzchnię

na wynajem pomieszczeń

i szkolenia podnoszące

kwalifikacje

na tym, że nie potrzebna jest
podmiotowi

zawodowe

realizującemu

z zakresu ochrony

zdro ia, jeżeli następuje na czas nieprzekraczający 3 lat. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.
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l'

podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością zajętą pod
powiatową

w miejscowości

Lipie

Góry, grn. Babiak.

Nieruchomość

zostanie

przek zana nieodpłatnie w trwały zarząd Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Pona to Starosta poinformował,

że wpłynął kosztorys remontu

lokalu zlokalizowanego

w bu ynku przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

w Kole. Koszt remontu

wyni sie ok. 38.000,00 zł.

Wydziału Promocji, Rozwoju

Zarządzania

Kryzysowego

p. Wasiak poruszył

ujące tematy:
-

zakup

kamizelek

asekuracyjnych

na

potrzeby

powiatowego

magazynu

Koszt zakupu ok. 1.700,00 zł + koszt przesyłki. Zarząd

przeciwpowodziowego.
wyraził zgodę.
-

druk kalendarzy ściennych na 2017 r. promujących Powiat Kolski. Naczelnik Wasiak
zaproponował zamówienie kalendarzy trójdzielnych 100 szt. i jednodzielnych 200 szt.
Łączny koszt wyniesie do 3.400,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.
przypomniał

o konieczności

przygotowania

regulaminu

przyznawarna

statuetek

powiatu.
-

powrócono do tematu wydania albumu z okazji 18-1ecia powiatu. Po dyskusji Zarząd
podjął decyzję, że powstanie album z okazji 20-lecia powiatu w 2018 r. oraz album
ukazujący inwestycje powiatu.

Ad 6.
Pani
-

nna Bednarkiewicz z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu poruszyła temat:
zmian w budżecie

powiatu

polegających

na zwiększeniu

planów

finansowych

jednostek oświatowych z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzenia
- łączna kwota ok. 774.000,00 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.
-

dot.

wyrażenia

Ekonomiczno

zgody
-

na

nauczanie

Administracyjnych

indywidualne
w

Kole

uczennicy

Zespołu

Szkół

(ZSEA.4l3.l 0.430.20 16).

Opinia

Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (OK.4352.9.20 16) jest pozytywna w wymiarze 12
godzin tygodniowo

w ramach środków własnych

szkoły. Zarząd wyraził zgodę

podtrzymując opinię Wydziału. Wydział OK powiadomi szkołę.

Staro ta przedstawił następujące pisma:
ołu Szkół Technicznych
butów

dla drużyny

w Kole, ZST.D.0712.42.2016,
reprezentującej

szkołę

prośba o dofinansowanie

w Przeglądach

Musztry

Paradnej.
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Całk wity koszt zakupu wynosi ok. 5.000,00 zł. Z uwagi na trudną sytuację w oświacie

dofin nsowanie zakupu w chwili obecnej nie będzie możliwe. Wydział OK powiadomi
szkoł .
- Mi iskiego Domu Kultury w Kole, MDK.0617.203.2016,
alu Teatralnego

"Strefa Gry" oraz ufundowanie

prośba o objęcie patronatem I

nagrody dla najlepszego

zespołu

festi alowego w kwocie 1.000,00 zł. Wydział OK przygotuje opinię w tej sprawie. Zarząd
powr ci do tematu.
- Ork estry Dętej OSP z Koła, prośba o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 5.000,00 zł
na or anizację Koncertu Noworocznego (wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia). Zarząd

- Zes ołu Szkół Plastycznych
dział
Parko

r

w Kole, ZSP.0612.l2.2016,

prośba o wsparcie finansowe

związanych z wydaniem albumu o historii i współczesności

Zespołu Pałacowo -

ego w Kościelcu. Zarząd powróci do tematu.

Pona to Zarząd ustalił wysokość dodatków motywacyjnych

i funkcyjnych dla dyrektorów

szkół] placówek oświatowych. Będą one obowiązywać do końca 20161'.
Staro ta poprosił Wydział Oświaty, Kultury i Sportu o sprawdzenie zwiększenia liczby etatów
W

int macie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

Nacz lnik Wydziału Finansów p. Amelia Woźniak przedstawiła propozycje zmian do budżetu

Organizacyjny
w k

i Zdrowia,

OZ.3026.9.2016,

cie 60.000,00 zł z przeznaczeniem

przesunięcie

między §§ środków

na przebudowę sali konferencyjnej

w budynku

Staro twa Powiatowego w Kole. Zarząd wyraził zgodę.
- Wy ział Oświaty, Kultury i Sportu, OK.3021.15.13.2016,

przesunięcie między rozdziałami

środk w w kwocie 31.584,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów szkół i placówek
Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Środowiska,

Rolnictwa

i Leśnictwa,

OŚ.3026.7.2016,

Zarząd

zwiększenie

docho ów i wydatków o kwotę 3.500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną. Środki te
przez acza się na cele związane z ochroną środowiska. Zarząd wyraził zgodę.
- Wy ział Promocji, Rozwoju i Zarządzania
międz
z

Kryzysowego,

PZ.3026.4.2016,

przesumęcle

§§ środków w kwocie 720,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych
sprzętu

przeciwpowodziowego

w

Powiatowym

Magazynie

Przeci powodziowym. Zarząd wyraził zgodę.
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- Wy ział Gospodarki Nieruchomościami,

GN.684.1.12.20 16, zwiększenie planu wydatków

w zw ązku ze zwiększeniem planu dotacji celowych przez Wojewodę Wielkopolskiego (FB1.311 .296.2016.4) o kwotę 3.800,00 zł. Środki te przeznacza się na sporządzenie operatów
szacu kowych

w celu

sprzedaży

nieruchomości

oraz w celu przekształcenia

prawa

użytk wania wieczystego w prawo własności. Zarząd wyraził zgodę.
- Wo ewoda Wielkopolski, FB-I.3111.297.2016.4,
celo

informacja o zmniejszeniu planu dotacji

ch na rok 2016 o kwotę 126.855,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do
zadań (składki na ubezpieczenia

zdrowotne za bezrobotnych

bez

praw do zasiłków). Zarząd wyraził zgodę.
- Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.321.2016.4,
celo

informacja o zmniejszeniu planu dotacji

ch na rok 2016 o kwotę 208.519,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do
zadań (składki na ubezpieczenia

zdrowotne za bezrobotnych

bez

praw do zasiłków). Zarząd wyraził zgodę.
- Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.282.2016.8,
celo

informacja o zmniejszeniu planu dotacji

ch na rok 2016 o kwotę 582.971,00 zł na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej
SP - ul. Opałki i nr 3477P - ul. Składowa w Kole". Zarząd wyraził zgodę.
enda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.24.2016, przesunięcie

rnięd y §§ środków w kwocie 15.159,00 zł z przeznaczeniem

na nagrody uznaniowe dla

praco ników służby cywilnej, naprawę sprzętu pożarniczego,

zakup ubrań koszarowych,

szkol nie funkcjonariusza, delegacje. Zarząd wyraził zgodę.
- Po iatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.8.2016,
w w kwocie 12.654,00 zł z przeznaczeniem

przesunięcie między §§

na zatrudnienie koordynatora rodzinnej

zastępczej oraz zakup materiałów i wyposażenia dla koordynatora.

Zarząd wyraził

Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.300 1.11.20 16, przesunięcie
15.239,00 zł z przeznaczeniem

między

na nagrody z okazji Dnia

Praco nika Socjalnego. Zarząd wyraził zgodę.
- Bur a Szkolna w Kole, BSz.0710A.2016,
13.28 ,00 zł z przeznaczeniem
rentę

prośba o zwiększenie planu wydatków o kwotę

na wypłatę odprawy w związku z przejściem pracownicy na

tytułu niezdolności do pracy. Zarząd wyraził zgodę.

- Lic um Ogólnokształcące

w Kole, KS.3021.4.2016,

przesunięcie

między §§ środków

w kw cie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zarząd wyraził zgodę.
- Zes ół Szkół Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

w Kościelcu,

ZSRCKU

922/2 16, przesunięcie między §§ środków w kwocie 104.123,80 zł z przeznaczeniem
badania

okresowe

pracowników,

opłacenie

faktur

za

na

usługi
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telek

munikacyjne,

wypłatę

ucze tników projektu
- Sp cjalny

Ośrodek

Szkolno

Szkół

-

14.579,00

Ponadgimnazjalnych

- pla owanyrn
SPZ

rozpoczęciu

Z w Kole. Budowa

- zło' eniu wniosku
yposażenie
powrócił

zapro

budowy

w ramach

do tematu

JOWISZ

w/w

budynku

w budżecie

iązku z pismem

Zespołu

wej przy ZSRCKU

dla obydwu

Opieki

Zdrowotnej

budynku

administracji

na chwilę obecną jest wstrzymana

SPZOZ w Kole;
przebudowa,

Opieki Zdrowotnej

modernizacja

w Kole".

Zarząd poprosił

przeprowadzki

sali

zania umowy za porozumieniem
do tematu

nieruchomość
umowy
ogrodzenia

w celu

środków

do

Zarząd

drogi
otwartą

o płatnej
wyniesie

uchwały

finansowych

p.o. Dyrektora

lokalu

zastępczego

Rady Powiatu

Powiatu

uznał,

iż jest

w tym celu należy przeprowadzić
z powyższym

ewentualnego

ogrodzenia
w SPZOZ

w Kole.

parkingowej

do 2.500,00

prac

SPZOZ

dot. budowy

szansa

sali

na ograniczenie

negocjacje
zobowiązał

w sprawie
Starostę

nad

projektem

małego zaawansowania

projektu.

do
bądź

działki nr 56/12 od strony ul. Poniatowskiego

dla niekontrolowanego
strefie

Zarząd

wstrzymania

Kolskiego

na informatyzację

w Kole, ZSP.0612.17.2016,

stron w przypadku

odtworzenia

nowobudowanej

intencyjnej

szkół. W związku

rozwi

ykonania

powiatu

w Kościelcu

w z projektantem

koszt

koło

"Rozbudowa,

w sprawie

Szkół Plastycznych

rozm

warunki

Zakładu

- warsztatowego.

projektu

sali po stronie powiatu,

wspó nej inwestycji

samym

§§

między

przez Zarząd.

wie zabezpieczenia

pozo s awia

i pochodne.

przesunięcie

(II etap) na terenie

Zakładu

mieszkalno

w sp

zdłuż

między

Zarząd wyraził zgodę.

parkingu

przed szpitalem

Publicznego

dot. przygotowania

oraz

z budową

- dot. zadania

podjął dyskusję

powrócił

16, przesuruęcre

na wynagrodzenia

Publicznego

drogi pożarowej

budynku

z lokatorem

w budowy

opału

szpitala;

Zarzą

koszt

zakup

o:

miejsc parkingowych

rozbudowę

ZSP.0320.27.20

ZSP.0320.26.2016,

Samodzielnego

Samodzielnego

onowanego

16, przesumęcie

na delegacje,

na wynagrodzenia.

prac związanych

- pla owanyrn rozpoczęciu

mowę

zł z przeznaczeniem

poinformował

z uw gi na planowaną

SOSW.7071.27.20

zł z przeznaczeniem

w Kłodawie,

Dyrektora

w Ko e p. Chrnielecki

w Kole,

w Kłodawie,

Ponadgimnazjalnych

obowiązki

ubezpieczenia

oraz zakup paliwa. Zarząd wyraził zgodę.

'w w kwocie 25.051,00

Pełni cy

opłacenie

zł z przeznaczeruem

39.614,00

ół Szkół

i mieszkaniowych,

Wychowawczy

w kwocie

i art y ułów papierniczych

wiejskich

+. Zarząd wyraził zgodę.

Erasmus

międ y §§ środków

- Ze pół

dodatków

Zmiana

przebiegu

dostępu
szpitala.

pojazdów

Według

zł. Zarząd powróci

drogi

dojazdowej

naruszając

przedstawionej

tym
oferty

do tematu.
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Zarzą
-

zapoznał się z projektami uchwał Rady Powiatu Kolskiego:
W

sprawie zmiany Uchwały Nr XVIIIl14/2016

określenia przystanków

komunikacyjnych,

z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie

których właścicielem

lub zarządzającym

jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
-

w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na
terenie Powiatu Kolskiego.
nie wniósł uwag do powyższych projektów.

Na p siedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.
Na ty

protokół zakończono.

Proto ółowała: Anna Krupińska
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Podpi Y Członków Zarządu:
1. Wi ńczysław Oblizajek
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