
Protokól nr 0022.132.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 31 lipca 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło Się o godz. 1245
. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

w posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

oraz

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

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

0022.131.2017 z dnia 26 lipca 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym

protokół został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych Artur Szafrański poinformował,

że w trakcie realizacji zadania pn. "Adaptacja pornieszczeń warsztatów ZST w Kole i BS w

Kole na potrzeby SOS- W w Kole" zaszła potrzeba wykonania dodatkowych robót

budowlanych nie objętych pierwotną umową podpisaną z wykonawcą takich jak: wydzielenie



7 ,

odrębnej strefy przeciwpożarowej na dachu budynku i wykonanie dodatkowego wyjścia

ewakuacyjnego. Ponadto przebudowy wymaga korytarz dawnych warsztatów w celu

likwidacji istniejącej kanalizacji sanitarnej. Członkowie Zarządu potwierdzili, że chodzi o

roboty, które były nie do przewidzenia na etapie projektowania inwestycji.

Artur Szafrański zwrócił się o dodatkowe zabezpieczenie w dziale 854 rozdział 85403 §6050

kwoty 140.000,00 zł na sfinansowanie ww. robót.

W związku z powyższym Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak zaproponowała

wprowadzenie dodatkowej zmiany do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31

lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok,

polegającej na zwiększeniu wydatków działu 854, rozdziału 85403 na dodatkowe roboty

związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Społeczno-Wychowawczego o kwotę

140.000,00 zł. Środki te pochodzą ze zmniejszonych o kwotę 140.000,00 zł wydatków w

rozdziale 80195 Pozostała działalność. Pozostaje kwota l.211 ,84 zł.

Zarząd wyraził zgodę.

Ad4.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Zenon Wasiak

przedstawił pismo Stadniny Koni Czołowo i Piotra Śniegockiego w sprawie dofinansowania

"I Kolskiego Pikniku Jeździeckiego", który zorganizowany zostanie w dniu 3 września br.

Chodzi o ufundowanie trzech pucharów za I, II i III miejsce w konkursie skoków przez

przeszkody oraz zakup banera informacyjnego z umieszczonym herbem Starostwa.

Zarząd wyraził zgodę.

Na tym protokół zakończono.

~~~~~.~~I.~~rrl1r:!.~i.~leśkiewicz

Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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