
Protokół nr 0022.117.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 12 kwietnia 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 11°°. 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 Zarządu zapoznali SIę z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.116.2017 z dnia 05 kwietnia 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty i podpisany.

Ad 3.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Pajor przedstawiła następujące opinie:

dot. pisma Wójta Gminy Chodów w sprawie współfinansowania III

Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów - Chodak 2017.



Opinia Wydziału OK jest pozytywna. Zarząd wyraził zgodę na współorganizację

Przeglądu oraz na dofinansowanie w kwocie 1.000 zł. Wydział OK powiadomi Gminę.

- Dot. pisma Stowarzyszenia Tradycja - Kultura i Region - Zatrzymać Czas w Witowie.

Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o dofinansowanie wydania opracowanej przez

siebie książki. W książce opisano tradycje, zwyczaje oraz kulturę regionu i powiatu

kolskiego. Zgodnie z opinią Wydziału OK Powiat może udzielać dotacje na działania

organizacji pozarządowych w drodze konkursu ofert. W Iw Stowarzyszenie wzięło

udział w tegorocznym konkursie ofert na zadanie pn. "Warsztaty szachowe - poziom

II", nie zgłosiło natomiast zadania dot. wydania książki. W związku z powyższym

Powiat nie ma innej możliwości dofinansowania. Zarząd podtrzymał opinię Wydziału

i nie wyraził zgody na dofinansowanie.

- Dot. pisma Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, prośba o zakup nagród za

zajęcie miejsc I - III dla naj szybszych zawodniczek i zawodników z powiatu

kolskiego oraz dla naj młodszego i naj starszego zawodnika Biegu Warciańskiego.

Opinia Wydziału OK jest pozytywna. Zarząd wyraził zgodę na współorganizację

Biegu oraz na zakup nagród przeznaczając na ten cel kwotę 3.500 zł. Wydział OK

powiadomi MOSiR.

Ponadto p. Pajor przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

- w sprawie utworzenia Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

przy ul. Kolejowej 13,62-600 Koło. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie Kłodawa na realizację

zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny

Ośrodek Kultury w Kłodawie. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie Miejskiej Koło na

realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie Przedecz na realizację

zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny

Ośrodek Kultury w Przedczu. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Następnie p. Pajor nawiązała do tematów dot.:
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- Zespołu Szkół Technicznych w Kole, dot. zwiększenia budżetu szkoły o kwotę 12.350 zł

w celu realizacji nakazów Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Zarząd

wyraził zgodę na zwiększenie budżetu o kwotę 12.350 zł. Wydział OK powiadomi szkołę.

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, prośba o finansowe wsparcie projektu

"Krzyżowa", który ma na celu przybliżenie uczniom polskim i niemieckim wspólnej historii,

a także doskonalenie umiejętności językowych uczniów. Koszt wynajmu autokaru wyniesie

ok. 2.500 zł. Zarząd wyraził zgodę na pokrycie kosztów transportu (2.500 zł). Wydział OK

powiadomi szkołę.

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, prośba o zwiększenie miesięcznej raty

środków przekazywanej jednostce (z uwagi na brak środków na wydatki rzeczowe) oraz

o przekazanie dodatkowej raty środków z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów

egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów i na realizację odpisu na

ZFŚS. Zarząd powróci do tematu.

- skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych podległych Powiatowi.

Według przedstawionych przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu wyliczeń trzeba będzie

zabezpieczyć w budżecie na 2017 r. na powyższy cel dodatkowe środki w kwocie 251.487 zł.

Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków.

- Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w którym chęć uczestnictwa zgłosiło sześć

szkół: ZSRCKU w Kościelcu, ZSE-A w Kole, ZST w Kole, SOSW w Kole, ZSP w Kłodawie,

oraz LO w Kole. Dotacje w ramach Programu otrzymają: Liceum Ogólnokształcące w Kole

oraz Zespół Szkół Technicznych w Kole (po 12.000 zł dla obu szkół). Wkład własny organu

prowadzącego jaki należy zabezpieczyć wyniesie 6.000 zł (po 3.000 dla szkoły). Zarząd

powróci do tematu.

- petycji Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w sprawie

zaplanowania i uruchomienia środków finansowych na podwyżki dla najniżej zarabiających

pracowników obsługi i administracji szkół i placówek. Pani Pajor nawiązała do trudnej

sytuacji w oświacie, jednostki oświatowe zgłaszają, że brakuje im środków na bieżące

prowadzenie szkoły, potrzeby szkół przekroczą zapisane w budżecie kwoty. Dodatkowym

obciążeniem dla budżetu powiatu są inwestycje związane z adaptacją pomieszczeń ZST

w Kole i Bursy Szkolnej na potrzeby SOSW, a także zadanie realizowane wspólnie

z powiatem tureckim. Tak niekorzystna sytuacja finansowa powoduje, że na chwilę obecną

trudno planować jakiekolwiek pozaustawowe podwyżki płac.
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- dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Zarząd

pozostawił dodatki na tym samym poziomie jaki obowiązywał dotychczas. Dodatki będą

obowiązywać do końca sierpnia 2017 r.

- Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, który odbędzie się 7 maja br. w Babiaku. Udział

w Przeglądzie zadeklarowało siedem orkiestr.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Jóźwiak poruszyła następujące tematy:

- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wynajęcia

pomieszczeń na cele handlowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Kole. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

poinformowała o odpowiedzi Banku PKO S.A. w sprawie wykupu wieczystego

użytkowania nieruchomości o powierzchni 104 m" zajętej pod drogę powiatową przy

ul. Prusa w Kole. Bank prosi o podanie warunków na jakich Powiat chce dokonać

wykupu. Z uwagi na długi czas oczekiwania na odpowiedź Banku przygotowany

w 2016 r. operat szacunkowy jest już nieaktualny. Zarząd podtrzymał wolę wykupu

i zlecił przygotowanie nowego operatu szacunkowego.

Zarząd podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (GN.P.6844.6.2017).

Postanowiono przekazać nieodpłatnie w trwały zarząd Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

nieruchomość zajętą pod drogę powiatową w m. Ruszków l.

Ad 5.

Pani Woźniak Naczelnik Wydziału Finansów przedstawiła propozycje zmian do budżetu

powiatu na 2017 r.:

- zwiększa się o kwotę 1.680.000 zł środki na drogi;

- zabezpiecza się 32.500 zł na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej

Policji w Kole;

- zabezpiecza się 50.000 zł na zakup agregatu pompowego dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Kole;

- zabezpiecza się 76.560 zł na remont dachu i elewacji budynku Bursy od strony warsztatów

szkolnych oraz wykonanie chodnika;

- przyjmuje się do budżetu powiatu środki finansowe zabezpieczone przez gminy na zadanie

pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu

kolskiego w roku 2017";
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- zmienia się nazwę zadania "Montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego

w Kole" na zadanie "Zakup i montaż nagłośnienia w budynku A Starostwa Powiatowego

w Kole".

Zarząd zapoznał SIę z pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu, wniosek o

dofinansowanie do remontu podnośnika hydraulicznego. Z uwagi na brak zabezpieczenia

w budżecie Powiatu środków na powyższy cel Zarząd nie wyraził zgody na dofinansowanie

remontu.

Sekretarz powrócił do tematu organizacji konferencji dot. suszy w Powiecie Kolskim.

Przedstawił koszt organizacji konferencji, który opiewa na kwotę ok. 2.000 zł. Zarząd wyraził

zgodę na zabezpieczenie środków, będą one pochodzić z budżetu Wydziału Organizacyjnego

i Zdrowia.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. JózefRybicki
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