
Protokół nr 0022.13.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 18 marca 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik 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

f\.d. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad. 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.12.2015

z dnia 11 marca 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik Powiatu Zygmunt Sołtysiak poinformował, że wypełniając postanowienia art. 267

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia

organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu jednostki zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz



informację o stanie mienia powiatu. Ponadto Zarząd Powiatu przedkłada sprawozdanie roczne

z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kole. Następnie Skarbnik przedstawił projekt

sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2014 r. Stwierdził, że

w budżecie dokonano w tym czasie 17 zmian, w tym 9 na podstawie uchwał Rady Powiatu

oraz 8 zmian na podstawie uchwał Zarządu. Wykonanie planu dochodów wyniosło 98,78 %,

a wykonanie planu wydatków 92,96 %. W wyniku realizacji budżetu za 2014 rok powstała

nadwyżka budżetowa w wysokości l 368 822,95 zł wobec planowanego deficytu

w wysokości 3 290 452,08 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 781 508,40 zł, co stanowi 98,19 %

planu. Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano

w 100 %, zaś dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na poziomie 94,04 %.

W dalszej części swojej wypowiedzi Skarbnik odniósł się do wybranych elementów budżetu

po stronie dochodów i wydatków, prezentując wskaźniki wykonania poszczególnych zadań

planowych. Pozytywnie ocenił m.in. realizację dochodów z tytułu podatków i opłat

komunikacyjnych oraz opłat za holowanie i parkowanie pojazdów. Poinformował, że na

zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Kole o wartości 632 880,00 zł

złożyły się środki: Powiatu Kolskiego (60 000 zł), gminy Koło (100 000 zł), gminy miejskiej

Koło (30 000 zł), Województwa Wielkopolskiego (100 000 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (343 000 zł). Skarbnik podkreślił

ponadto:

- oszczędności Powiatowego Zarządu Dróg (ponad 100 000 zł), będące wynikiem

łagodnej zimy,

- prawidłową realizację programu "Dogonić Marzenia" przez PCPR w Kole,

- pomyślne wykonanie projektu "Nowe umiejętności - większe szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych" przez

ZSRCKU w Kościelcu,

- trudności w realizacji planu dochodów własnych szkół,

- zakończenie budowy sali gimnastycznej w Kłodawie kosztem 4 439 653,16 zł.

Przedstawiony projekt sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok

został przyj ęty,

Skarbnik dokonał omówienia aneksu Nr 2 do Ugody nr 439/2011 z dnia 24.05.2011 r.

pomiędzy PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. a Powiatem Kolskim na budowę

odcinka drogi powiatowej Łuczywno - Drzewce. Starosta stwierdził, że dopóki aneks ten nie



będzie podpisany, me będzie można zbilansować w budżecie ważnego zadania

inwestycyjnego, jakim jest budowa drogi Łuczywno - Drzewce. Starosta proponuje

niezwłoczne podpisanie aneksu po merytorycznym wypowiedzeniu się w tej sprawie

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.

Następnie p. Zygmunt Sołtysiak przedstawił Zarządowi sprawy dotyczące windykacji

należności w kwocie 14 967,00 zł powstałej w wyniku naliczenia opłat z tytułu holowania

i parkowania pojazdów. Dłużnik wnioskuje o rozłożenie tejże płatności na raty. Zarząd

wstępnie przyjął stanowisko, iż spłata takiego zobowiązania może zostać rozłożona

maksymalnie na 12 miesięcznych rat. Ostateczną decyzję Zarząd podejmie po zebraniu przez

Skarbnika opinii zespołu prawnego w powyższej sprawie i uzyskaniu informacji o sytuacji

materialnej dłużnika. Nie przewiduje się umorzenia zasądzonych kwot.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego przedstawił wniosek

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu o dofinansowanie

zadania polegającego na doposażeniu zespołu ludowego "Nadnerzanki" w 9 koszul damskich

i 4 pary spodni męskich. Całkowity koszt zadania wynosi 2 561,00 zł. Dofinansowanie

wyniosłoby 1.700,00 zł, uzupełnieniem będą środki własne placówki z Dąbia. Zarząd wyraził

zgodę na dofinansowanie zadania w wysokości 1.700,00 zł.

Pan Wasiak przedstawił ponadto propozycje odbycia w MDK (08.04.2015) i w MOSiR

(13.04.2015) w Kole seminariów z zakresu ochrony przeciwpożarowej połączonych

z programami artystycznymi. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na finansowanie tych imprez.

Ad 5.

Prezes Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" Leszek

Molicki zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakresu prac remontowo-budowlanych, które

planuje się wykonać dla poprawy warunków funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Chodzi m.in. o wymianę 4 okien, 3 drzwi, naprawę instalacji p.poż. itp. w budynku będącym

własnością Miasta Koła na ogólną wartość 136 000,00 zł.

Starosta zaproponował, by w najbliższym czasie zbilansować również pozostałe potrzeby

w zakresie remontów i inwestycji i dopiero wtedy podjąć decyzję o sfinansowaniu

konkretnych zadań. Zarząd zaakceptował tę propozycję.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu zaproponowała następujący podział środków

w kwocie 17 000,00 zł przeznaczonych na działalność w dziedzinie kultury:



- powiatowy przegląd orkiestr dętych w Głębokim (7 000,00 zł),

- jesienny przegląd folkloru w Kłodawie (7 500,00 zł),

- na inne cele (2 500,00 zł).

Zarząd wyraził zgodę na proponowany podział środków.

Następnie p. Anna Pajor odczytała pismo Klubu Sportowego "Orzeł" Grzegorzew dotyczące

rezygnacji ze środków w w kwocie l 000 zł przyznanych w formie dotacji na zadanie "III

Mistrzostwa Powiatu Kolskiego w tenisie stołowym i plażowej piłce siatkowej" i zwiększenia

o tę kwotę środków przyznanych na wsparcie zadania "Obóz szkolno-treningowy". Pani Pajor

podkreśliła, że decyzję o podziale środków na obozy i akcje letnie oraz na kulturę fizyczną

i sport podjęto uchwałą Zarządu Nr 0025.11.20.2015 z dnia 25.02.2015 r., została ona już

podana do wiadomości publicznej. Zarząd uznał, że w tej sytuacji nie ma możliwości zmiany

poprzedniej decyzji. Wniosek KS "Orzeł" Grzegorzew w tejże sprawie załatwiono odmownie.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu zobowiązuje się do udzielenia stosownej odpowiedzi na

przedmiotowy wniosek.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 17.03.2015 r., Zarząd

zaktualizował dodatki motywacyjne i funkcyjne dyrektorów szkół i placówek oświatowo-

wychowawczych.

Ad 7.

Zarząd pozytywnie ustosunkował się do wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Kole o zatwierdzenie nauczania indywidualnego dla uczennicy

w wymiarze 10 godzin tygodniowo w ramach środków własnych jednostki. Zarząd przychylił

się do pozytywnej opinii Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w powyższej

sprawie,

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Kole o dodatkowe zatrudnienie psychologa w wymiarze 1/2 etatu na okres 4 miesięcy.

Wiąże się to z napływem dużej ilości wniosków dotyczących prowadzenia badań

diagnostycznych w zakresie dojrzałości szkolnej.

Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie zmiany decyzji w sprawie stwierdzenia prawa

dotychczasowego zarządu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

nieruchomością gruntową i budynkową w Kole, położoną przy ulicy Sienkiewicza l oraz

przekształcenia go w trwały zarząd.

A



Starosta Kolski poruszył sprawę porozurmerua powierzającego Gminie Miejskiej Koło

zadanie publiczne W zakresie utrzymania porządku i czystości na drogach i ulicach

powiatowych W mieście Kole. Stwierdził, że porozumienie to można będzie podpisać po sesji

Rady Powiatu planowanej na dzień 26 marca 2015 r. Skarbnik zaproponował dodanie w § 3

ustępu 8 o brzmieniu: "Odpowiedzialnymi za realizację i rozliczenie zadań będą:

- ze strony Powiatu Kolskiego - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz

Kujawa,

- ze strony Gminy Miejskiej Koło - osoba wyznaczona przez Burmistrza".

Ad 8.

Na Zarządzie nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

~~I.m~~:.~ł~'.~~~~~.~i.~leśkiewicz

Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki
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