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Protokół nr 0022.116.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 05 kwietnia 2017 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

1000.

Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

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

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
0022.115.2017

Zarządu

zapoznali

SIę z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

z dnia 30 marca 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym

protokół został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju
następujące tematy:

Zarządzania

Kryzysowego

p. Wasiak poruszył

-

przedstawił harmonogram obchodów Święta Narodowego 3 Maja. Koszt organizacji
wyniesie do 2.000 zł, obejmuje występ Orkiestry Dętej z Koła, druk plakatów oraz
zaproszeń. Zarząd wyraził zgodę.

-

Przedstawił program konferencji dot. tematu suszy w rolnictwie w Powiecie Kolskim.

-

Publikacja

życzeń świątecznych.

Zarząd podjął decyzję o opublikowaniu

życzeń

w mediach, z którymi powiat zawarł umowy na promocję.
-

Przedstawił pismo Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego
prośba o dofinansowanie
Z

uwagi

na

zawodów wędkarskich

ograniczone

środki

finansowe

Koło nr 7 w Kole,

dla dzieci z terenu miasta Koła.
Zarząd

nie

wyraził

zgody

na

dofinansowanie.
-

Przedstawił pismo Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział Rejonowy w Kole, prośba
o

ufundowanie

Ogólnopolskich

nagród

dla

Mistrzostw

zwycięskiej

Pierwszej

drużyny

Pomocy

etapu

powiatowego

PCK. Zarząd

wyraził

XXV

zgodę na

przekazanie gadżetów promocyjnych dla zwycięskiej drużyny oraz opiekuna.
-

Zastrzeżenia

znaku

towarowego

powiatu

(logo

powiatu).

Zgłoszenie

znaku

towarowego: w jednej klasie towarowej - 450 zł, za każdą następną klasę towarową120 zł, opłata okresowa za 10 - letni okres ochrony - 400 zł. Zarząd wyraził zgodę na
złożenie wniosku wraz z jedną klasą towarową + zgłoszenie 2 dodatkowych klas.
Zarząd przeznaczył na ten cel środki finansowe w kwocie do 2.000 zł.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie p. Markowski

zwrócił

SIę

do

Zarządu z prośbą o:
- zwiększenie miesięcznej raty środków przekazywanej jednostce o kwotę 11.000 zł (z uwagi
na brak środków na wydatki rzeczowe)

oraz o przekazanie

dodatkowej

raty środków

w kwocie 100.110,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzaminów potwierdzających
kwalifikacje

zawodowe

uczniów

i na realizację

odpisu na ZFŚS. Naczelnik

Wydziału

Finansów zauważyła błędy w przedstawionym wyliczeniu, szkoła naniesie poprawki.
- uruchomienie od 1 września br. etatu pedagoga szkolnego. Szkoła planuje utworzyć etat
w ramach ogólnie istniejących

etatów w jednostce,

po zlikwidowaniu

etatu nauczyciela

wychowania fizycznego. Dyrektor zapewnił, że sytuacja ta nie wpłynie na zwiększenie ilości
etatów ani kosztów utrzymania

szkoły. Opinia Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu jest

pozytywna. Zarząd wyraził zgodę.
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Ad 5.
Obecny na posiedzeniu

Przewodniczący

Rady Powiatu Kolskiego p. Tomicki zwrócił się

z prośbą o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów przewozu uczestników szkolenia na trasie
Koło - Jelenia Góra - Koło. Szkolenie odbędzie się na terenie Powiatu jeleniogórskiego.
Orientacyjny

koszt transportu

wyniesie

z organizacją i przeprowadzeniem

ok. 3.000 zł. Ponadto wystąpi koszt ZWIązany

szkolenia w kwocie 500 zł. Zarząd wyraził zgodę na

pokrycie kosztów, środki będą pochodzić z budżetu Biura Rady.

Ponadto p. Tomicki poruszył temat obchodów 20-lecia Stowarzyszenia
Zwrócił

się z prośbą

o rozważenie

możliwości

dofinansowania

UKS "Maraton".

uroczystości.

Starosta

poinformował, że środki finansowe na pożytek publiczny zostały już rozdysponowane,

innej

możliwości dofinansowania Zarząd nie dostrzega.
Ad 6.
Pani Woźniak Naczelnik Wydziału Finansów przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Kolskiego w sprawie zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2016
rok.
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 0025.116.167.2017
Ad 7.
Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
-

Bursy

Szkolnej

finansowych
szkolnych

w Kole,

BSz.0711.11.2017.D,

prośba

o przekazanie

środków

na remont dachu i elewacji budynku Bursy od strony warsztatów
oraz wykonanie

chodnika.

Zarząd

wyraził

zgodę i zabezpieczył

na

powyższy cel kwotę 76.560 zł.
-

Urzędu Miejskiego w Kole, IP.7210.2.2016, uchwała nr XXXVII/347/20l7

w sprawie

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na
terenie miasta Koła (dot. ul. Grodzkiej). Zarząd przyjął do wiadomości.
-

Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
prośba

o

przyznanie

dodatkowych

środków

w Kole, ZSEA.311 0.2.111.2017,
z

przeznaczeniem

na

wydruk

3

okolicznościowej

publikacji z okazji 70-lecia istnienia szkoły. Zarząd wyraził zgodę

na przyznanie środków w kwocie 6.000 zł.

Starosta poinformował

o podpisaniu umów z przedstawicielami

Gmin na realizację zadań

drogowych oraz o podjęciu przez Radę Miejską w Kole uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań
(przebudowa

ul. Przemysłowej

w Kole, remont odcinka ul. Prusa w Kole, przebudowa

ul. Poniatowskiego w Kole). Zarząd przyjął do wiadomości.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
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4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki

4

