_'

Protokół nr 0022.109.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 14 lutego 2017 r.

Posiedzenie

Zarządu rozpoczęło

Się o godz. 1000. Obradom przewodniczył

Wicestarosta

Marek Banaszewski.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):
1. Marek Banaszewski
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. Józef Rybicki
oraz
Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów
Andrzej Tomczyk - Sekretarz 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 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

0022.108.2016 z dnia 02 lutego 2017 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym
protokół został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Pajor przedstawiła:
- projekt

uchwały

Rady Powiatu

Kolskiego

w sprawie

zamiaru

utworzenia

Zespołu

Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło.
Zarząd nie wniósł uwag do projektu.
- pismo Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU
125/17, informacja o braku konieczności

zabezpieczenia

na chwilę obecną dodatkowych
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środków finansowych na uruchomienie oddziału technikum w zawodzie technik cyfrowych
procesów graficznych. Zarząd zapoznał się z informacją oraz podtrzymał pozytywną opinię
w kwestii utworzenia w/w kierunku kształcenia. Wydział OK powiadomi szkołę.
- pismo Stowarzyszenia Malinowa Mamba, prośba o wsparcie finansowe Grand Prix Koła,
cyklu

imprez

biegowych,

których

celem

jest

popularyzacja

zdrowego

stylu

życia.

Z przedłożonej przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu opinii wynika, że jedyną formą
wsparcia finansowego zadań prowadzonych przez Stowarzyszenia jest ich udział w konkursie
ofert na mocy ustawy o pożytku publicznym

i wolontariacie.

Stowarzyszenie

Malinowa

Mamba złożyło ofertę na wykonanie zadania w konkursie na w/w imprezę. W związku
z powyższym

pismo należy uznać za niezasadne.

Zarząd podtrzymał

opinię Wydziału.

Wydział OK powiadomi Stowarzyszenie.
- propozycje zmian do budżetu powiatu na 2017 r.:
•

Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.5.2017,

prośba o zwiększenie planu

wydatków o kwotę 27.713,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej.
Zarząd wyraził zgodę, środki będą pochodzić z przesunięć

między paragrafami.

Wydział OK powiadomi szkołę.
•

Zespół Szkół Technicznych w Kole, prośba o przekazanie środków na zakup i montaż
urządzeń do monitoringu

szkoły w kwocie ok. 30.000 zł (szkoła planuje zmianę

ochrony mienia na monitoring

z uwagi na znaczny wzrost kosztów związanych

z ochroną - wzrost kwoty wynagrodzenia

o ok. 64.000 zł w stosunku rocznym).

Opinia Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu jest pozytywna.

Zarząd powróci do

tematu.
•

Zespół Szkół Ekonomiczno

- Administracyjnych

w Kole, dot. zwiększenia planu

dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale 80195. Zarząd wyraził zgodę.
Wydział OK powiadomi szkołę.
Zespołu Szkół Rolnicze

zabezpieczenia

Centrum Kształcenia

Ustawicznego

w Kościelcu,

środków finansowych w kwocie ok. 17.220 zł z przeznaczeniem

wykonanie ekspertyz technicznych

określających

obiektów w związku z zaleceniami pokontrolnymi
zgodę, środki pochodzić

charakterystykę

dot.

na

przeciwpożarową

straży pożarnej. Zarząd wyraził

będą z pozostałej działalności

oświatowej.

Wydział OK

powiadomi szkołę.

Ponadto p. Pajor poinformowała,

że dobiega

końca termin

obowiązywania

dodatków

motywacyjnych dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Zarząd powróci do tematu.
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Ad 4.
Naczelnik

Wydziału

Finansów

p. Woźniak przedstawiła

propozycje

zrruan do budżetu

powiatu na 2017 r. dot.:
- zmniejszenia środków finansowych na zadanie "Przebudowa ul. Nagórnej w Kole". Zarząd
wyraził zgodę;
- przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego

dotacji celowej z przeznaczeniem

na szkolenie

obronne. Zarząd wyraził zgodę;
-

zwiększenia

środków

finansowych

o

240.000

kwotę

zł

w

dziale

750

§6050

z przeznaczeniem na przebudowę sali konferencyjnej w Starostwie. Zarząd wyraził zgodę.
Ad 5.
Sekretarz przedstawił

projekt

uchwały

Zarządu

Powiatu Kolskiego

w sprawie zmiany

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.109.156.2017
Ad 6.
Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.
Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków Zarządu:
1. Marek Banaszewski
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. Józef Rybicki
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