
Protokół nr 0022.162.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 21 marca 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9°°. 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. JózefRybicki

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 i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad 1.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.161.2018 z

dnia 15 marca 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty

i podpisany.

Ad3.

Obecni na posiedzeniu Zarządu Pan Marek Kowalewski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Kolskiego oraz Pan Henryk Tomczak - Wójt Gminy Chodów zwrócili się z prośbą o wsparcie

finansowe w kwocie 90 tys zł z przeznaczeniem na inwestycję drogową. Pan Henryk Tomczak



zwrócił uwagę, że byłaby to inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Chodów. W budżecie

Gminy zostałyby zabezpieczone środki w kwocie 60 tys zł. Starosta prosi o złożenie stosownego

pisma do Zarządu Powiatu. Zarząd podejmie decyzję po rozpatrzeniu pisma.

Starosta poinformował zebranych, że w dniu 27 marca br. o godz. 1100 odbędzie się spotkanie

dotyczące uszkodzeń dróg powiatowych na skutek realizacji modernizacji linii kolejowej E20

Warszawa - Poznań celem omówienia stanowisk stron w kwestii dotychczasowej współpracy,

napraw powstałych zniszczeń oraz przyszłych działań PKP PLK S. A. i jej wykonawców na terenie

Powiatu Kolskiego.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Jacek Nowaczyk przedstawił

projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym z

budżetu Powiatu Kolskiego, trybu postępowania o udzielenie tych dotacji oraz sposobu ich

rozliczania i kontroli.

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały i nie wniósł do niego uwag.

Ponadto Pan Jacek Nowaczyk poinformował o zakończeniu procedury oceny wniosków według

kryteriów dostępu na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla

ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2018 roku. W ramach naboru złożonych zostało 32 wnioski.

Do dofinansowania zakwalifikowało się 16 wniosków znajdujących się na liście rankingowej

podstawowej, na łączną wartość dofinansowania 2.505.900,00 zł. Powiat Kolski nie zakwalifikował

się i znajduje się na liście rezerwowej. Zarząd Funduszu Poinformował, że dla powiatów

znajdujących się na liście rezerwowej poszukuje środków na realizację tych przedsięwzięć do 30

kwietna br. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 5.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Urszula Polewska przedstawiła:

- "Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2017 rok" ze

szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz wykazu potrzeb w

pomocy społecznej na 2017 rok. p. Polewska wyszczególniła temat konieczności zakupu i montażu

windy dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Blizna 55 i Domu Pomocy Społecznej przy ul.

Poniatowskiego 21. Starosta poinformował, że wkład własny jest zabezpieczony dla DPS-u przy ul.

Blizna 55. Dyrektor PCPR poruszyła problem pozyskiwania nowych rodzin zastępczych (brak

chętnych) dla dzieci pozbawionych opieki. Zarząd przyjął do wiadomości.

- projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych



Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w

Powiecie Kolskim w 2018r. Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Ponadto Pani Urszula Polewska powróciła do tematu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kłodawie i

poinformowała, że w dniu 20 marca br. wydała decyzję w sprawie określenia zwrotu należności z

tytułu niewłaściwie wykorzystanej dotacji oraz wysokości środków finansowych przypadających do

zwrotu do budżetu PFRON i środków finansowych z dotacji Powiatu Kolskiego.

Dyrektor PCPRu wystąpiła również z propozycją zorganizowania spotkania z rodzicami

uczestników warsztatów oraz członków stowarzyszenia, Zarządem Stowarzyszenia Sprawni

Inaczej, Burmistrzem Miasta Kłodawa i PCPR w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji dotyczącej

niewłaściwie wydatkowanych środków finansowych oraz omówienie sprawy w związku ze zmianą

organu prowadzącego warsztaty. Pani Urszula Polewska zaproponowała, aby Gmina Miejska w

Kłodawie zajęła się prowadzeniem warsztatów oraz poinformowała, że stoi na stanowisku, aby

warsztaty funkcjonowały bez przerwy, gdyż to zapewni pełną rehabilitację społeczną i zawodową.

Zarząd wyraził zgodę na zorganizowanie spotkania i upoważnił Panią Urszulę Polewską do rozmów

w w/w sprawie.

Ponadto p. Polewska przedstawiła pismo Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani

Elżbiety Rafalskiej odnośnie wysokości wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej

(zbyt niskie) w związku z powyższym p. Polewska zwróciła się z prośbą o zwiększenie płac dla

pracowników. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 6.

Obecna na posiedzeniu Pani Lilla Urbaniak przedłożyła Zarządowi harmonogram rzeczowo -

finansowy złożony przez Dyrektora SPZOZ w Kole w dniu 1S.03.br. w biurze podawczym. Pani

Lilla Urbaniak zwróciła szczególną uwagę na to, że przedłożony harmonogram zawiera wszystkie

potrzebne podpisy, których nie zawierały poprzednie harmonogramy dostarczane do Starostwa, a

wymagane przez Zarząd. Zarząd po analizie zaakceptował przedłożony harmonogram rzeczowo -

finansowy.

Ponadto p. Urbaniak przedstawiła wniosek do Porozumienia OZ.031.3.2017 z dnia 27.04.2017r. w

sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 330.000,00zł na dofinansowanie zadania pn.

"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem

usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu".

Zarząd wyraził zgodę na wypłatę w/w środków.



Ad 7.

Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Dorota Szkudlarek przedłożyła

Zarządowi zestawienie inwestycji na rok 2018 szkół, dla których organem prowadzącym jest

Powiat Kolski. Zarząd powróci do tematu po zapoznaniu się ze zestawieniem.

p. Szkudlarek przedstawiła:

- pismo Zespołu Szkół Technicznych w Kole ZST.D.0712.19.2018 z dnia 13.03.2018r dotyczące

wyrażenia zgody na wprowadzanie i montaż maszyn zakupionych w przetargu w związku z

realizacją projektu unijnego. Zarząd wyraził zgodę na częściowy odbiór pomieszczeń warsztatów

oraz na wprowadzenie i montaż maszyn. Wydział OK powiadomi szkołę.

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole ZST.D.0712.18.2018 w

sprawie wyrażenia zgody na likwidację księgową środków trwałych w zakresie wyposażenia

stanowisk pracy w sprzęt elektroniczny i innych urządzeń wykorzystywanych do bieżącej obsługi.

Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK powiadom szkołę.

Ponadto Pani Dorota Szkudlarek przedstawiła trzy projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego w

sprawie:

-udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z

dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w

Kole.

- udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie Dąbie na realizację zadań z dziedziny

upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i

Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

- udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny

upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

Zarząd nie wniósł żadnych uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Ad8.

Sekretarz Powiatu Pan Andrzej Tomczyk powrócił do tematu

-pisma Parafii Rzymskokatolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej w Kole, która zwróciła się z

prośbą o wsparcie organizacji "Koncertu Uwielbienie" . Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w

kwocie 1500zł brutto.

-spisu treści odnośnie wydania publikacji z okazji 20 - Powiatu Kolskiego. Zarząd nie wniósł uwag

i zaakceptował proponowany spis treści przygotowany przez Panią Aleksandrę Wysocką.

Na tym protokół zakończono.



Protokółowała: Karolina Kaczmarek
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1.

2.

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybiclci
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