
Protokół nr 0022.18.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 29 kwietnia 2015 r.

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

Wieńczysław Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - 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. l

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad. 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.17.2015

z dnia 22 kwietnia 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty ipodpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił zmiany do budżetu powiatu, które zostaną również przedłożone na

kwietniowej sesji Rady Powiatu Kolskiego:



- przekazanie przez Gminę Miejską Koło środków finansowych w wysokości 115.000,00 zł,

z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Konarskiego w Kole. Środki zostaną przekazane

po ich zabezpieczeniu w budżecie Miasta.

- remont zabezpieczająco - wzmacniający i rewaloryzacja kaplicy pw. Błogosławionego

Bogumiła w Dobrowie. Wnioskowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego wynosi

20.000,00 zł.

- wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Powiatu Kolskiego na decyzję

Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu

kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (dot. przebudowy drogi powiatowej nr

3401P Kłodawa - Przedecz - Rybno). NSA uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W związku z powyższym

Powiat Kolski zobowiązany jest do zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w kwocie

6.721,00 zł.

Ponadto Skarbnik przedstawił pismo Zespołu Szkół Technicznych w Kole,

ZST.KS.0320.13.2015 dot. zwiększenia planu wydatków budżetowych w związku

z zagrożeniem utrzymania płynności finansowej jednostki spowodowanej obcięciem budżetu

jednostki na rok 2015 w stosunku do przedłożonego przez szkołę planu. Zarząd przyjął do

wiadomości.

Ad4.

Obecna na posiedzeniu dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole p. Graczyk - Malińska poruszyła następujące tematy:

- wydzierżawienie składników majątku trwałego i aktywów trwałych. Dotyczy podjęcia przez

Radę Powiatu Kolskiego uchwały zezwalającej na wydzierżawienie w trybie

bezprzetargowym pomieszczeń budynku portierni będącej własnością Powiatu Kolskiego

firmie PATRON s.c. sklep zaopatrzenia medycznego na okres 3 lat. SPZOZ przygotował już

projekt stosownej uchwały. Zarząd wyraził zgodę, nie wniósł uwag do projektu.

- dot. informatyzacji SPZOZ w Kole. Pani dyrektor przedstawiła koszt zakupu licencji

i wykonania sieci, zwróciła się z prośbą o zwiększenie środków finansowych na ten cel

o dodatkowe 200.000,00 zł oraz o możliwość dokonania zakupu sprzętu komputerowego

w ramach porozumienia, które zostało już przygotowane (dot. dotacji na informatyzację

w kwocie 300.000,00 zł, na którą Zarząd wyraził zgodę na posiedzeniu w dniu 11.03.2015 r.).

Zarząd powróci do tematu.



Ad 5.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Wasiak przedstawił

następujące pisma:

- Prezesa Fundacji Euro - Partner, dot. możliwości ubiegania się przez Powiat Kolski

o nadanie certyfikatu EURO - POWIAT. Tytuł ten otrzymują samorządy, które wykazują się

szczególną gospodarnością, kreatywnością w realizacji swoich zamierzeń, dążą do ciągłego

rozkwitu stając się tym samym wizytówką regionu, w którym funkcjonują. Uroczystości

towarzyszy szeroka kampania promocyjno - reklamowa, cena usług reklamowych wynosi

3.900,00 zł netto. Z uwagi na brak środków w budżecie Zarząd nie wyraził zgody.

- Komendy Powiatowej Policji, R-MB-0151-27/2015, prośba o zabezpieczenie środków

pieniężnych na nagrody dla policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej

Policji w Kole, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w eliminacjach powiatowych XXVIII

edycji ogólnopolskiego konkursu .Policjant Ruchu Drogowego". Zarząd wyraził zgodę na

zabezpieczenie na ten cel kwotę w wysokości 1.300,00 zł.

- Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Oddziału Koło, prośba o pomoc

finansową w zakupie kabiny do przewozu gołębi pocztowych. Całkowity koszt zakupu

wynosi 55.000,00 zł, 40% tej kwoty Związek wpłacił zaliczkowo w 2014 r., pozostałe 60% to

zadanie do realizacji w 2015 r. Z uwagi na brak wolnych środków w budżecie na ten cel

dofinansowanie nie będzie możliwe.

Ad6.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU

380/2015, dot. dofinansowania wyjazdu i pobytu uczniów na zawody szachowe (Drużynowe

Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych), które odbędą się w dniach 24.05. - 27.05.2015

w Ustroniu. Orientacyjny koszt przejazdu i noclegu wynosi ok. 2.140,00 zł. Zarząd wyraził

zgodę na dofinansowanie.

- Komenda Powiatowa Policji w Kole, E-AD-076-02/2015, prośba o sfinansowanie przejazdu

uczestników X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Przystanku "Profilaktyka a Ty". Jest to

program, którego celem jest inspirowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do tworzenia

lokalnych grup młodzieżowych promujących wśród rówieśników modę na życie wolne od

przemocy i uzależnień. Z terenu powiatu kolskiego zadeklarowało chęć udziału 200 uczniów

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z uwagi na brak wolnych środków w budżecie

powiatu na powyższy cel Zarząd nie wyraził zgody na sfinansowanie przejazdu.



, ,

Na Zarządzie nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Anna Bocian

...... t\\fII\jv,g" .... ~.~ .....

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. JózefRybicki
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