
Protokół Nr 30/2017

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 21 marca 2017 r.

BRZ.0012.1.30.2017

Posiedzenie odbyło się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kole. O godz. 1230

otworzył je zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sebastian Szczesiak.

Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że jest wymagane quorum. W posiedzeniu

uczestniczyli ponadto członkowie Komisji Spraw Społecznych:

- Janina Roszkiewicz

- Marek Banaszewski

- Czesław Marek

- Ewa Ochędalska

- Ryszard Kasiorek

oraz

- Artur Szafrański - Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

- Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

- Tomasz Mikusik - Dyrektor ZST w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia: zapoznanie się z projektem pn. "Nowoczesne technologie w

kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego

powiatów tureckiego i kolskiego".

W trakcie posiedzenia członkowie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw

Społecznych zapoznali się z ogólnymi założeniami projektu pn. "Nowoczesne technologie w

kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego

powiatów tureckiego i kolskiego". Projekt ten będzie wdrażany poprzez przebudowę części

budynków warsztatowych Zespołu Szkół Technicznych w Kole kosztem 1 210 000,00 zł.

Uczestnicy spotkania zwiedzili pomieszczenia, w których powstaną specjalistyczne

pracownie szkolne wyposażone w nowoczesne urządzenia i maszyny wartości 3 mln złotych.

Utworzone zostaną następujące pracownie:

- obróbki skrawaniem,

- diagnostyki samochodowej,

- budowy i naprawy pojazdów,



- informatyczna,

- sprzedaży.

Szczegółowych informacji udzielał kierownik warsztatów szkolnych ZST Jan Janicki.

Następnie członkowie obu komisji byli na placu budowy i zapoznali się z przebiegiem robót

w zakresie adaptacji pomieszczeń ZST i Bursy Szkolnej na potrzeby Specjalnego Ośrodka

Szkolno- Wychowawczego w Kole. Zadanie to zrealizowane zostanie w roku 2017 łącznym

kosztem 3 290 000,00 zł.
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Posiedzenie zakończono o godz. 1330.
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