
Protokół nr 0022.154.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 17 stycznia 2018r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000
. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

W posiedzeniu udział wzięli (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu):
l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

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 0022.153.2018 z

dnia II stycznia 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.



Ad 3.

Pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Pani Dorota Szkudlarek

przedłożyła Zarządowi zestawienie nauczycieli przebywających na urlopie na poratowanie zdrowia.
Zarząd przyjął do wiadomości.

Pani Dorota Szkudlarek przedstawiła:

- projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz

podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

zadań publicznych w roku 2018 stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego _
Powiatu Kolskiego

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

•

-wniosek poparło - głosów 5

-przeciw - głosów O

-wstrzymało się - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona nr.0025 .154.232.20 18.

-pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie dotyczące objęcia patronatem

Szkolnej Ligi Strzeleckiej oraz dofinansowania w wysokości 2500 zł z przeznaczeniem na zakup

pucharów medali, dyplomów i nagród rzeczowych dla drużyn i zawodników indywidualnych.

Zarząd wyraził zgodę na objęcie patronatem dofinansowanie w kwocie 2500zł.

-pisrno Społecznej Akademii Nauk dotyczące wsparcia organizacyjnego, promowania

informacyjnego o targach na terenie regionu, poinformowania podległych jednostek edukacyjnych

oraz instytucji, zgodę na umieszczenie Herbu Starostwa Powiatowego na pismach informacyjnych.

oraz ustanowienie osoby do kontaktów w sprawie targów z ramienia Starostwa. Zarząd wyraził
zgodę,

- pismo Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ~ dotyczące

współpracy w realizacji projektu pn.: Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Projekt

obejmuje między innymi proces rekrutacji dwuosobowych zespołów uczniowskich do udziału w

sesji. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK powiadomi szkoły o w/w projekcie.

Ponadto po. Naczelnika poinformowała., że w związku z przeprowadzoną analizą wydatków

poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 20 17 oraz ustaloną kwotą różnicy w wysokości

309,53zł między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli stażystów oraz średnich

wynagrodzeń dokonano podziału kwoty różnicy. Kwotę należy wypłacić nauczycielom w terminie

do 31 stycznia br. Wniosek o przesunięcia w planie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę

jednorazowych dodatków uzupełniających zostanie wystosowane przy okazji innych zmian w ciągu

roku budżetowego. Zarząd przyjął do wiadomości.



Pani Dorota Szkudłarek poinformowała również, że na sesji styczniowej zostanie podjęta uchwała

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o

uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania. Zarząd przyjął do wiadomości.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Urszula Polewska poinformowała o:

- ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski projekcie WRPO na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 7.2.2.

Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego. Pani

Polewska poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie jest w stanie wziąć udziału

w projekcie z uwagi na udział w innym projekcie oraz trudności związane z realizacją projektu.

- Programie wyrównywania różnic między regionami III - PCPR złoży wniosek do 28 lutego br.

wykorzystaniu wszystkich Środków z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

- dużym zainteresowaniem pensjonariuszy pobytem w Domu Pomocy Społecznej przy ul.

Poniatowskiego21.

- domniemaniu dokonania przestępstwa finansowego przez główną księgową Warsztatów Terapii

Zajęciowej w Kłodawie na szkodę w/w warsztatów. W związku z powyższym sprawa została

zgłoszona do prokuratury przez Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie nie może rozpocząć zleconej przez Zarząd Powiatu Kontroli z powodu nieobecności

(choroby) głównej księgowej jednostki. Kontrola zostanie przeprowadzona po powrocie głównej
księgowej.

Ponadto Pani Urszula Polewska poinformowała, że nie nastąpiło rozliczenie dotacji z Warsztatami

Terapii Zajęciowej w Kłodawie z powodu nieobecności księgowej Powiatowego Centrurn Pomocy

Rodzinie. Planuje się rozliczenie w przyszłym tygodniu.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione sprawy.

Ad.5.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Pan Grzegorz Kujawa przedstawił nroiekt

Stanowiska Zarządu Powiatu Kolskiego odnośnie zalewania gruntów rolnych]

w miejscowości _ :,gmina , Zarząd przyjął do wiadomości,

Pan Kujawa poinformował, że zlecił podział nieruchomości pod rondo Toruńska - Towarowa _

Piaski. Zarząd przyjął do wiadomości,

Ponadto Pan Grzegorz Kujawa poinformował, że w związku z podjętymi iprzesłanymi przez Rady

Gmin uchwałami dotyczącymi udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w formie



dotacji celowych na inwestycje drogowe prowadzone na drogach powiatowych w 2018 roku zwraca

się o wprowadzenie zmian do budżetu powiatu kolskiego mających na celu przyjęcie środków z

Gmin oraz wniesienie wkładu własnego Powiatu Kolskiego na inwestycje drogowe. Zmiany

dotyczą zadań:"Przebudowy drogi powiatowej nr 3408 P Umień - Ostrów" oraz "Przebudowa ulicy

Szkolnej w Przedczu". Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian.

Ad.6.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Pan Cezary Chmielecki
poinformował o:

- planowanym spotkaniu w dniu 17.01.2018r z prezesem firmy KOSBUD i inspektorami nadzoru

odnośnie zadania pn.:"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz

mieszkańców powiatu" na które serdecznie zaprasza członków Zarządu.

- płynności finansowej szpitala,

- wizycie w dniu I8.01.2018r. konserwatora zabytków odnośnie wydania decyzji o wykreśleniu

budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z rejestru zabytków,

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione sprawy.

Ad.7.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju

przedstawił:

- pismo dotyczące wyrażenia zgody na publikację w Gazecie

Sołeckiej materiałów promocyjnych Powiatu Kolskiego. Koszt publikacji na jednej stronie to kwota

Zarządzania Kryzysowego Pan Zenon Wasiak

2500 zł netto. Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz publikowanie materiałów w prasie

lokalnej i portalach internetowych Zarząd nie wyraził zgody.

- pismo Wydawnictwa Helion S. A dotyczące wydania Złotej Księgi Polskiego Samorządu celem

uhonorowania, a zarazem szerokiej prezentacji osób aktywnie działających w samorządach. W

związku z powyższym wydawnictwo prosi o przesłanie biogramów osób aktywnie działających w

strukturach samorządu. Publikacja wydawana jest z Polskim Instytutem Biograficznym i Polskim

Towarzystwem Biograficznym. Zarząd wyraził zgodę na przesłanie biogramów.

Ponadto Pan Zenon Wasiak poinformował o wpłynięciu trzech ofert współpracy z portalami

internetowymi (e-kolo, kurierko Iski, okraglemiasto) zarząd powróci do tematu na kolejnym
posiedzeniu.

Naczelnik Wydziału zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie wydania publikacji

dotyczącej 20-lecia Powiatu Kolskiego gdyż opracowanie materiału i jego składu jest pracochłonne,

długoczasowe i wymaga podjęcia decyzji w najbliższym czasie. Zarząd powróci do tematu na

kolejnym posiedzeniu.
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Ad.8.

Wicestarosta Pan Marek Banaszewski przedstawił Zarządowi następujące sprawy:

- pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole ZST.D.012.3.2018 dotyczące

zabezpieczenia w budżecie Powiatu Kolskiego środków finansowych w wysokości 115 tys zł na

realizację zadania pn.: "Remont części warsztatów szkolnych ZST w Kole - etap I" - Zarząd

wstępnie wyraził zgodę.

- pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole ZST.D.0712.5.2018 dotyczące

zabezpieczenia w budżecie Powiatu Kolskiego środków finansowych w wysokości 5 tys zł na

realizację zadania pn.: "Remont części warsztatów szkolnych ZST w Kole - etap II" - Zarząd
wstępnie wyraził zgodę.

Powyższe zmiany w budżecie zostaną wprowadzone na sesji lutowej.

- pismo Zespołu Szkół Technicznych w Kole w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie

Współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w Ramach Projektu Edukacja Wojskowa - Zarząd

wyraził zgodę na udział w projekcie.

Zarząd zapoznał się z pismem Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

odnośnie nieprzyjemnego zapachu w nowo oddanym budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno _

Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole przy ul. Kolejowej 15. Starosta poinformował, że w

dniu 18.01.20 18r. odbędzie się spotkanie w w/w sprawie.

1. Wieńczysław Oblizajek

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Karolina Kaczmarek

.~ ...~'1.Qh~.~

Podpisy Członków Zarządu:

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

5. Józef Rybicki

4. Urszula Kikosicka
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