Protokół nr 0022.97.2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 16 listopada 2016 r.

Posied enie Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

10°°. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńc ysław Oblizajek.

w pos edzeniu

udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):

1. Wie' czysław Oblizajek

oraz
Andrz j Tomczyk - Sekretarz Powiatu
Ameli Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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

magane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

Przebieg posiedzenia
Ad. 1

Porzą ek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Czło

owie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.96.2016

z dnia 09 listopada 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
rzyjęty i podpisany.

ik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Wasiak poinformował
pierwszego
wyraził

transportu

Żydów kolskich

zgodę na zabezpieczenie

do obozu zagłady

uroczystości

od strony

medyc nej (karetka wraz z ratownikami + ratownicy z Polskiego Czerwonego Krzyża). Koszt
zabez ieczenia medycznego

przez karetkę wraz z 2 ratownikami

wyniesie do 300,00 zł.
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Ponad o p. Wasiak

zwrócił

się z prośbą

o wyrażenie

zgody

na zakup

materiałów

promo yjnych powiatu do kwoty 30.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę. Przedstawił również
zapros enie Mundurowego
Koło

Klubu Motocyklowego

International Police Motor Corporation

o współudziału w organizacji XIII Zlotu Motocyklowego

połączonego z festiwalem

Środki w kwocie 5.000,00 zł na ten cel są zabezpieczone w projekcie budżetu powiatu
na 201 r.
Staros a zaproponował przygotowanie prezentacji o powiecie kolskim w postaci np. pokazu
slajdó ,która będzie wykorzystywana m.in. w czasie spotkań z dziećmi i młodzieżą.
Ad 4.
Pani L lla Urbaniak przedstawiła następujące projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego:
1. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursowego

na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora

postępowania
Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
Zarzą

upoważnił

Starostę do ustalenia z Wielkopolską

Izbą Lekarską jednego członka

Komis i konkursowej będącego lekarzem.
2. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego

do badania sprawozdania

finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2016.
3. w sprawie wprowadzenia

zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole.
zarzą: zapoznał się z projektami uchwał nie wnosząc uwag.
Ad 5.
Nacze nik Wydziału

Ochrony

Środowiska,

Rolnictwa

i Leśnictwa

przedstawił

projekt

uchwa y Rady Powiatu Kolskiego w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla
Powia u Kolskiego na lata 2017 - 2020".
ten jest zgodny z polityką ekologiczną państwa. Podstawą opracowania programu
ochro y środowiska jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, która
na organy wykonawcze
u ochrony
ch

województwa,

środowiska.

organów

(Zarządu

Wojewódzkiego

Opracowanie

powiatu i gminy obowiązek opracowania
dokumentu

Województwa

Inspektora

wymagało

Wielkopolskiego,

uzyskania

opinii

Wielkopolskiego

Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnej

Dyrekcji

y Środowiska w Poznaniu) oraz udziału społeczeństwa, projekt Programu Ochrony
iska został wyłożony

do publicznego

wglądu poprzez obwieszczenie

ogłosz ń tut. organu oraz na stronie internetowej
W tr

cie prowadzonego

projek u. Program

postępowania

Ochrony

w biuletynie

informacji

na tablicy
publicznej.

nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków dot. ww.

Środowiska

odpowiada

wymogom

stawianym

tego typu
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opraco

aniom wynikającym
priorytety

z obowiązujących
ekologiczne,

poziomy

i har ono gram działań proekologicznych,
mecha izmy prawno

- ekonomiczne

doku entem strategicznym
Będzi

przepisów i określa w szczególności:
celów

długoterminowych,

cele
rodzaj

środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym

i środki finansowe.

wykorzystywanym

Uchwalony

Program

jako instrument zarządzania

będzie

środowiskiem.

także stanowić podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe na realizację

przeds ęwzięć związanych z ochroną środowiska.
zapoznał się z w/w projektem uchwały nie wnosząc do niego uwag.
Ad 6.
Dyrek or Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Polewska przedstawiła projekt
uchwa y Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/150/2016

Rady

Powia u Kolskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości środków
finans wych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na re lizację określonych

zadań z zakresu rehabilitacji

zawodowej

przypadających

i społecznej

osób

niepeł osprawnych w Powiecie Kolskim w 2016 roku. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Ponad o p. Polewska poinformowała
o

pl

owanych

kontrolach

ul. W jciechowskiego

w

członków Zarządu o bieżącej pracy PCPRu, m.m.
Warsztatach

i ul. Dąbskiej

Terapii

Zajęciowej

oraz o przeprowadzanych

w

szkoleniach

Kole

przy

dla rodzin

zastęp zych. Zarząd przyjął do wiadomości.
Ad 7.
Dyrek or Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
do ba dzo złego stanu technicznego

w Kole p. Drożdżewski nawiązał

budynku będącego w zarządzie

szkoły, w którym

miesz ają lokatorzy. Konieczny jest pilny remont dachu, szacunkowy koszt remontu wyniesie
.000,00 zł. Dyrektor Drożdżewski

zwrócił się z prośbą o wygaszenie dla ZSE-A

trwałego zarządu w/w budynkiem. Budynkiem administruje obecnie spółdzielnia
miesz aniowa,

czynsze

rozliczane

są przez szkołę. W przypadku

zgody

Zarządu

na

wygas enie trwałego zarządu Dyrektor deklaruje dalszą gotowość szkoły do rozliczania
lokatorów w ramach umowy cywilnoprawnej (jeśli istnieje taka możliwość prawna).
nawiązał

do wcześniejszej

rozmowy

dot. możliwości

wykupienia

lokali przez

ch lokatorów, istnieje także możliwość przekazania budynku Gminie Miejskiej Koło
komunalny.
dostrzega
Drożd ewskiego

konieczność
o sprawdzenie

przeprowadzenia
czy budynek

remontu

dachu,

leży w strefie

poprosił

objętej

Dyrektora

nadzorem

przez

3

konser
remon

atora zabytków oraz sprawdzenie możliwości zastosowania tańszych materiałów do
U dachu.

Ad8.
Panie Dorota Szkudlarek

i Anna Bednarkiewicz

z Wydziału Oświaty, Kultury

Sportu

przeds awiły propozycje zmian do budżetu powiatu w części dot. oświaty:
-

Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.34.2016,
wydatków

o kwotę

22.261,20

zł z przeznaczeniem

dot. zwiększenia planu

na wypłatę

odprawy

dla

pracownika administracji w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Zarząd wyraził
zgodę.

-

Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.37.2016,

zwiększenie dochodów

o kwotę 600,00 zł z tytułu umowy najmu sali gimnastycznej. Środki te przeznacza się
na wynagrodzenia. Przesunięcia między §§ środków finansowych w kwocie 29.859,00
zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, remont instalacji CO w budynku warsztatów
szkolnych oraz wynagrodzenie dla opiekunów praktyk zawodowych. Zarząd wyraził
zgodę.

-

Poradnia Psychologiczno
między

- Pedagogiczna w Kole, PP-P.3003.7.2016.K,

§§ środków finansowych

wynagrodzenia,

w kwocie 22.042,00

składki na ubezpieczenia

przesunięcia

zł z przeznaczeniem

na

społeczne oraz zakup usług pozostałych.

Zarząd wyraził zgodę.
-

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
zabezpieczenia

w Kole, SOSW.7071.33.2016,

środków w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem

dot.

na wkład własny

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (dot. wyposażenia biblioteki
szkolnej). Powiat zabezpieczy

środki na wkład własny w momencie

przyznania

jednostce środków w ramach Programu.
-

Specjalny

Ośrodek

Szkolno - Wychowawczy

w Kole, przesunięcia

środków finansowych w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem

między

§§

na §4110. Zarząd

wyraził zgodę.
-

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, OK.3021.15.16.2016,

w związku z otrzymaną

dotacją celową Wydział zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w budżecie powiatu
na 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kole - zwiększenie
wydatków

o kwotę

14.387,56

zł z przeznaczeniem

na zakup

podręczników,

materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Zarząd wyraził zgodę.
-

Liceum

Ogólnokształcące

w Kole, dot. zwiększenia

planu finansowego

szkoły

o środki w kwocie 11.192,40 zł na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika. Zarząd
wyraził zgodę.
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-

Liceum Ogólnokształcące

w Kole, KS.3021.5.2016, przesunięcia między §§ środków

finansowych w kwocie 41.119,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
Zarząd wyraził zgodę.
-

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU
1030/2016, zwiększenie

dochodów

o kwotę 43.150,00

zł z przeznaczeniem

zwiększenie wydatków w § 4010, § 4210, § 4240. Zwiększenie

na

oraz przesunięcia

między rozdziałami planu wydatków na łączną kwotę 87.458,00 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenia,
zawodowego,

zakup nawozów,

wykonanie

bieżących

zakup komputerów
napraw

w

na potrzeby

internacie,

egzammu

wypłatę

delegacji

zagranicznej. Zarząd wyraził zgodę.
Bursa

Szkolna

w

Kole,

KS.0714.2.2016,

przesunięcia

między

§§

środków

finansowych w kwocie 13.000,00 zł celem urealnienia planu dochodów na 2016 r.
Zarząd wyraził zgodę.

Zarzą

upoważnił

Starostę i Sekretarza do podejmowania

dalszych działań związanych

z prze iesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

oraz związanych z tym

decyzj dot. Bursy Szkolnej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kole.
Ad 9.

ik Wydziału Finansów p. Amelia Woźniak przedstawiła propozycje zmian do budżetu

i Zdrowia, OZ.3026.11.2016,
finans wych w kwocie 57.500,00 zł z przeznaczeniem

przesunięcia

między §§ środków

na zakup kserografu na potrzeby

a Powiatowego oraz stołów konferencyjnych na salę 102. Zarząd wyraził zgodę.
- Pow atowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.300 1.11.20 16, zwiększenie

planu

docho ów o kwotę 9.376,00 zł - są to dodatkowe wypracowane środki z obsługi PFRON.
Prze su ięcia między §§ środków finansowych w kwocie 12.376,00 zł z przeznaczeniem
opłace ie

psychologa,

wynajem

samochodu,

zakup

materiałów

biurowych

na
oraz

oprogr mowania do działu finansów. Zarząd wyraził zgodę.
- Woj woda Wielkopolski,

FB-1.3111.360.2016.4,

informacja

o zrmame planu

dotacji

celo

ch na 2016 r. poprzez zmniejszenie o kwotę 9.744,00 zł w związku z korektą planu

pod

ątem

wykorzystania

miejsc

finansowanych

wg

starych

zasad

w

DPS

przy

ul. Po iatowskiego. Zwiększenie o kwotę 3.268,00 zł w związku z korektą planu pod kątem
wykor ystania miejsc finansowanych wg starych zasad w DPS przy ul. Blizna. Zarząd przyjął
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- Powatowy

Zarząd

Dróg w Kole, PZD.GK.115.11.2016,

6.000, O zł wynikające
; z realizacji

z naliczenia

dochodów

kary umownej dla kontrahenta

z tytułu odszkodowań

pocho zących z rozbiórki. Przesunięcia
(+ 6.0 0,00 zł ze zwiększonych
do wy agrodzeń,

składki

pozost łych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Ponadt

p. Woźniak

przedstawiła

projekt

przeka ania informacji do opracowania
Zarząd po zapoznaniu

oraz ze sprzedaży

z przeznaczeniem

osobowe,

dochodów

o kwotę

za nieterminową

między §§ środków finansowych

dochodów)

wynagrodzenia

zwiększenie

realizację

płytek chodnikowych
w kwocie 35.700,00 zł

na wydatki osobowe niezaliczone

na ubezpieczenia

społeczne,

zakup usług

Zarząd wyraził zgodę.

uchwały

Zarządu

Powiatu

projektów planów finansowych

Kolskiego

w sprawie

podległym jednostkom.

się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wnio ek poparło - głosów 4

- wstrz mało się od głosu - głosów O
Uchwazostała

podjęta jednogłośnie

i oznaczona Nr 0025.97.l35.20
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Ad 10.
Zarząd zapoznał się z pismami:
- Inspe tora ds. zarządzania

ruchem na drogach i organizacji

p. Woj ysiaka, dot. podjęcia

decyzji dot. kierunku przeprowadzenia

zmierz jących do likwidacji

lub do sprzedaży

na rzecz

procedur

marki Mazda 323 oraz Honda Civic,

techni

nej Rzeczoznawcy

Powiatu

kwotę

k. 200,00 zł oraz 250,00 zł brutto. Zarząd podjął decyzję o wyzłomowaniu

wynika, że pojazdy przedstawiają

Szkolno

-

Wychowawczego

zbiorowego

administracyjnych

ostanowieniami

Ośrodka

przepadły

transportu

które

ialnego

Sądu

pojazdów

publicznego

Kolskiego.

Z załączonej

wartość złomu i szacowane

w Kole,

proponuje przeznaczyć

na ubezpieczenie

są na

pojazdów.

SOSW.7071.36.2016,

o wyra' enie zgody na sprzedaż starego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
ze sprz daży jednostka

oceny

prośba
Środki

nowego pojazdu. Zarząd wyraził

zgodę.
- Zesp łu Szkół Technicznych
maszy
Szkoln

w Kole, dot. wyrażenia

i urządzeń wg wykazu użytkowanych
do celów

dydaktycznych.

i urząd eń wg załączonego

konfer ncji dot. promowania

- Burmistrza

przez Pracownie
wyraził

zgodę

środków trwałych

Zajęć Praktycznych
na likwidację

- Warsztaty

księgową

maszyn

wykazu w formie przetargu nieograniczonego.

- Stow rzyszenia Kreatywnych

konfer ncji i zabezpieczył

Zarząd

zgody na likwidację

Kobiet Miasta i Gminy Kłodawa, prośba o pomoc w organizacji
Powiatu

Kolskiego.

Zarząd wyraził

zgodę na współorganizację

na ten cel środki finansowe w kwocie 1.000,00 zł.

Miasta Dąbie, IOK.6182.1.7.2016,

do Woj wody Wielkopolskiego

prośba o zwrócenie

w sprawie uruchomienia

się w imieniu Gminy Dąbie

pomocy dla rolników w formie paszy dla

zwierz t. Sprawą zajmie się Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania

Kryzysowego.
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Na ty

protokół zakończono.

Protok łowała: Anna Krupińska
r
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. .~.-.-.~~:

Podpis

I,~ .Q..,

.

Członków Zarządu:

ALUd/

l. Wie czysław Oblizajek
7

Jtu~,
4. Józe Rybicki
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