
Protokół nr 0022.119.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 25 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 iprzystąpił 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

0022.118.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Sekretarz Powiatu p. Tomczyk przedstawił dwa projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:



• w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy

w Kole. (Do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej

działalności PUP 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 0025.119.171.2017

• w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy

w Kole. (Do realizacji programów specjalnych).

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 0025.119.172.2017

Zarząd udzielił również pełnomocnictw p. Marioli Sobczak - p.o. Dyrektorowi Powiatowego

Urzędu Pracy w Kole do:

- składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kolskiego związanych z prowadzeniem

bieżącej działalności PUP w Kole;

- realizacji programów specjalnych;

- pozyskiwania środków finansowych i składania oświadczeń woli, podpisywania

umów cywilno - prawnych dotyczących projektów realizowanych w ramach

programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji projektów i

zagospodarowania tymi środkami.

Ad4.

Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego

p. Wojtysiak poruszył temat dot. podjęcia decyzji dot. kierunku przeprowadzenia procedur

administracyjnych zmierzających do likwidacji lub do sprzedaży pojazdu marki Renault Clio,

który postanowieniem Sądu przepadł na rzecz Powiatu Kolskiego. Z załączonej oceny

technicznej Rzeczoznawcy wynika, że pojazd przedstawia wartość złomu i szacowany jest na

kwotę ok. 300,00 zł brutto. Zarząd podjął decyzję o wyzłomowaniu pojazdu.
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W celu przyspieszenia procedur związanych ze złomowaniem pojazdów, które przepadły na

rzecz Powiatu p. Wojtysiak zaproponował przyjęcie przez Zarząd Powiatu konkretnej

wartości pojazdów, do wysokości której Zarząd wyraża zgodę na złomowanie takich

pojazdów. Zarząd przyjął kwotę wartości pojazdów do 500 zł brutto.

W związku z powyższą propozycją p. Wojtysiak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu

Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie pojazdów orzeczonych jako przepadek

na rzecz Powiatu Kolskiego.

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 0025.119.173.2017

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Jóźwiak poruszyła temat zbycia

nieruchomości ("sejmiku" przy ul. Mickiewicza w Kole) na rzecz Gminy Miejskiej Koło.

Pani Naczelnik przypomniała, że przed sprzedażą należy wygasić trwały zarząd

nieruchomością jaki obecnie sprawuje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole.

Procedura wygaszenia potrwa około miesiąca. Pani Jóźwiak zauważyła, że zgodnie z uchwałą

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zamiaru zmiany siedziby SOSW w Kole, zmiana nastąpi

z dniem 01 września br. Zarząd wyraził zgodę na podjęcie (bez zbędnej zwłoki) działań

związanych z wygaszeniem trwałego zarządu, SOSW będzie prowadził swoją działalność do

dnia zmiany siedziby lecz już bez trwałego zarządu nad "sejmikiem".

Starosta poprosił aby p. Jóźwiak zwróciła się do właścicielki nieruchomości położonej w Kole

przy ul. Wojciechowskiego z propozycją wykupu części nieruchomości celem poszerzenia

pasa drogowego w/w ulicy.

Ad6.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa nawiązał do tematu zniszczonej

wiaty na terenie firmy "Szurgot" Sp. z 0.0 .. Szkoda ta powstała w wyniku odłamania się

podczas burzy konaru drzewa rosnącego w pasie ulicy Sienkiewicza w Kole. Do PZD

wpłynęło pismo przedsądowe od pełnomocnika firmy "Szurgot" dot. zajęcia stanowiska

w sprawie przyjęcia odpowiedzialności za w/w szkodę i wypłaty odszkodowania w wysokości

18.497,33 zł. Dyrektor Kujawa wnosi o powołanie komisji mediacyjnej w powyższej sprawie.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powołanie komisji mediacyjnej, w której skład ze Starostwa
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Powiatowego wejdzie p. Mariola Jóźwiak Naczelnik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami. Zarząd dostrzegł również konieczność oszacowania przez PZD w Kole

wartości powstałej szkody.

Ponadto p. Kujawa poinformował o ogłoszonych zamówieniach publicznych dot. przebudowy

dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie dodatkowych środków

finansowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole na uzupełnienie dokumentacji dot.

budowy ronda na ul. Toruńska - Towarowa - Piaski w Kole.

Zarząd Powiatu potwierdził również wolę złożenia stosownego wniosku (w przypadku

ogłoszenia konkursu) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury

drogowej na przebudowę ul. Nagórnej w Kole.

Ad 7.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Chmielecki

zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie w ramach umowy

cywilno- prawnej jako: lekarz sądowy przy Sądzie Okręgowym w Koninie, biegły Sądu

Okręgowego w Koninie, lekarz rzeczoznawca KRUS o/Łódź, lekarz uprawniony do badań

ratowników górniczych przy Kopalni Soli w Kłodawie, lekarz poradni diabetologicznej

w Centrum Medycznym MULITIMED w Koninie, lekarz udzielający świadczeń medycznych

w ALEX-MED w Kłodawie.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody

na dodatkowe zatrudnienie przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej 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 0025.119.174.2017

Starosta poinformował o piśmie dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole w sprawie

rezygnacji z pełnienia tej funkcji oraz możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia do 2

miesięcy. Zarząd przyjął rezygnację oraz wyraził zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia,

dyrektor Mikusik pozostanie na stanowisku do końca czerwca br. Wydział OK poinformuje

dyrektora.
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W związku z powyższym Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych 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 0025.119.175.2017

Starosta poinformował członków Zarządu Powiatu o możliwości pozyskania w 2018 r.

dofinansowania ze środków unijnych na planowaną budowę sali gimnastycznej przy Zespole

Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Zarząd wyraził aprobatę

i polecił dalsze działania zmierzające do pozyskania dofinansowania dla w/w inwestycji.

Na tym protokół zakończono.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu zwrócił się z prośbą

o zmianę nazwy zawodu z technik cyfrowych procesów graficznych na technik grafiki

i poligrafii cyfrowej. Powyższe podyktowane jest zmianą klasyfikacji zawodów szkolnictwa

zawodowego. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił pozytywną opinię w tej sprawie.

Zarząd wyraził zgodę. Wydział Oświaty poinformuje szkołę.

Ad 8.

Protokółowała: Anna Krupińska

1. Wieńczysław Oblizajek

Podpisy Członków Zarządu:

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

5. JózefRybicki

4. Urszula Kikosicka
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