
Protokół nr 0022.166.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 18 kwietnia 2018 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. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

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.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.165.2018 z

dnia 12 kwietnia 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole - dyrektor p. G.

Kujawa, p. M. Antosik, p. M. Błaszkiewicz oraz przedstawiciele Gminy Osiek Mały - Wójt p. M.

Górczewski i p. L. Jackowska powrócili do tematu planowanej inwestycji drogowej polegającej na

budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce.

Dyrektor Kujawa poinformował, że w dniu 10.04.br odbyło się spotkanie odnośnie próby

polubownego uzgodnienia planowanego przebiegu granicy pasa drogowego nowoprojektowanej



drogi ze stronami postępowania, które wniosły zastrzeżenia do Wydziału Architektury i

Budownictwa w ramach postępowania dla decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Poinformował, że racjonalnym odstępstwem byłaby zmiana klasyfikacji drogi z powiatowej na

gminną, gdzie w tym przypadku minimalna szerokość pasa drogowego wynosić musi nie 20m, a

15m.

Wójt Gminy Osiek Mały przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie wyrażając chęć kontynuacji i

jak najszybszego załatwienia sprawy.

W związku z powstałymi wątpliwościami dotyczącymi możliwości realizacji budowy odcinka drogi

powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce, jako drogi gminnej w ramach obowiązującej Ugody w

najbliższych dniach odbędzie się spotkanie Starosty Kolskiego z przedstawicielem PAK KWB

Konin S. A. w w/w sprawie.

Zarząd powróci do tematu w terminie późniejszym.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani Mariola Jóźwiak powróciła do tematu

zbycia nieruchomości Powiatu Kolskiego w drodze darowizny na rzecz Gminy Wiejskiej Koło

położonej w miej scowości Powiercie - działka nr 812. Pani Jóźwiak poinformowała, że koszty

operatu szacunkowego ponosi Powiat Kolski, a koszty aktu notarialnego pokryje Gmina Koło.

Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Pani Urszula Polewska przedstawiła i

krótko omówiła spotkanie z rodzicami uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia

"Sprawni Inaczej" w Kłodawie, które odbyło się w dniu 26.03.2018 roku w siedzibie Warsztatu. W

spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia, Kierownik Warsztatu, Zastępca

Burmistrza Gminy Kłodawa, Wicestarosta Powiatu Kolskiego, członkowie Rady Powiatu

Kolskiego oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole wraz z pracownikami.

Pani Dyrektor poinformowała na spotkaniu, że Zarząd Powiatu Kolskiego stoi na stanowisku, aby

zachować ciągłość rehabilitacji społecznej i zawodowej dla uczestników Warsztatu, w tym także

ciągłości zatrudnienia pracowników. Zaproponowała w imieniu Zarządu Powiatu, aby prowadzenie

Warsztatu Terapii Zajęciowej przejęła Gmina Kłodawa. Zarząd przyjął do wiadomości.

Dyrektor Centrum zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości przekazania środków

finansowych PFRON na II kwartał 2018 roku na bieżącą działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Kłodawie na podstawie umowy. W tym czasie Zarząd wystąpi w miesiącu maju z pismem do

Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" w Kłodawie jako organu prowadzącego Warsztat o konkretne



wskazania w jakim czasie placówka zostanie przekazana Gminie Kłodawa. Pani Polewska

poinformowała również, że została przeprowadzona kontrola w/w Warsztatu przez Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie i I kwartał b.r. został rozliczony. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Pani Urszula Polewska przedstawiła:

- "Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla powiatu kolskiego" i omówiła wnioski.

Ocena stanowi załącznik do protokołu. Zarząd przyjął do wiadomości.

- pismo nr RN.0602.19.2018 w sprawie zmiany planu wydatków w dziale 853, rozdział 85311

w §2320 - dotyczące dotacji na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu

Konińskiego z uwagi na otrzymane Porozumienie nr PCPR.IV.P/KL/4015/1.2018. Zarząd wyraził

zgodę,

- poruszyła temat konieczności zakupu i montażu wind dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

w Kole przy ul. Poniatowskiego 21 i Domu Pomocy Społecznej w Kole przy

ul. Blizna 55.

Na posiedzeniu obecna była również Pani Mariola Frankowska - Rabsztyn Dyrektor Domu Pomocy

Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej poinformowała o braku wolnych mIeJSC w Domu oraz

o dużym zainteresowaniu pensjonariuszy.

Pani Mariola Frankowska - Rabsztyn zwróciła się również z prośbą o dofinansowanie zakupu

windy - dźwigu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kole. Całkowity koszt zakupu sprzętu to

kwota ok 150.000,00zł. Starosta poinformował, o możliwości składania wniosków do Wojewody

Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania. Zarząd rozważy możliwość dofinansowania zadania po

zapoznaniu się ze stosownym pismem.

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

Zarządowi zestawienie nauczycieli i uczniów wg SIO w 2018r.

Ponadto Pani Dorota Szkudlarek przedstawiła:

-pismo Dyrektora LO w Kole dotyczące wsparcia jubileuszowych 15-tych obchodów Dnia Dziecka

- DZIECINADA 2018, które odbędą się 30 maja br. w LO. Zarząd wyraził zgodę na wsparcie i

przeznaczył na ten cel kwotę 1000zł.

- pismo Dyrektora Z O-E- W w Kole dotyczące przyznania środków finansowych na wykonanie

prac remontowo - modernizacyjnych - dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji w salach SOS- W w

Kole przy ul. Kolejowej 15. Zarząd nie podjął wiążącej decyzji, powróci do tematu w innym

terminie.



Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju

przedstawił następujące sprawy:

- pismo Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie Pana Krzysztofa

Zarządzania Kryzysowego Pan Zenon Wasiak

Gubańskiego dotyczące zamieszczenia na stronie Starostwa linku przekierowującego na stronę

Agencji. Zarząd wyraził zgodę na zamieszczenie linku.

- pismo Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dat.

współorganizacji Powiatowego Święta Strażaka. Starosta powołując się na spotkanie z

organizatorami obchodów poinformował, iż podczas w/w spotkania ustalono, że Powiat pokryje

koszty wykonania zaproszeń i plakatów oraz zabezpieczenie 2 przenośnych toalet. Zarząd wyraził

zgodę na pokrycie kosztów. Naczelnik poinformował, iż będzie to wydatek do kwoty 1000 zł.

Ponadto Pan Wasiak powrócił do tematu:

-pisma Prezesa PSL oraz Prezesa Związku Powiatów Polskich dotyczące przystąpienia do kampanii

pn.: "Dumni z Polski" ogłoszonej z okazji jubileuszu 100 - lecia odzyskania niepodległości przez

Polskę. Zarząd nie wyraził zgody na przystąpienie do kampanii.

-kalendarza powiatowych uroczystości i imprez organizowanych w roku 2018 pod hasłem "Powiat

Kolski dla Niepodległej". Pan Wasiak poinformował, że na spotkaniu w dniu 04 kwietnia br

Komitet Obchodów zaakceptował przedstawiony kalendarz imprez. Zarząd również zatwierdza

w/w kalendarz.

Pan Zenon Wasiak:

-poinformował, że w dniu 25 kwietnia br. w Lesie Rzuchowskim na terenie Muzeum byłego

niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem odbędzie się VI Marsz Pamięci

poświęcony Ofiarom Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof.

-zaprezentował Zarządowi wzory przypinek z hasłem Powiat Kolski dla Niepodległej . Ustalono, iż

wykonanie odbędzie się w terminie późniejszym i zostaną wykorzystane podczas uroczystej sesji

Rady Powiatu Kolskiego.

- powrócił do tematu organizacji święta Narodowego Konstytucji 3 Maja, zaproponował aby

zakupić kotyliony patriotyczne (300szt.)'i balony (400szt.) biało-czerwone z hasłem Powiat Kolski

dla Niepodległej. Koszt zakupu kotylionów i balonów to kwota łącznie około 1700 zł. Zarząd

wyraził zgodę. Naczelnik poinformował, że Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja zapoczątkuje

cykl wydarzeń powiatowych pod hasłem "Powiat Kolski dla Niepodległej", w związku z

powyższym zostanie wykonany baner o wymiarach 5,2 x 1,3 z hasłem Powiat Kolski dla

Niepodległej, który będzie wykorzystywany podczas uroczystości imprez Powiatu Kolskiego.

Zarząd wyraził zgodę. Koszt wykonania wyniesie około 400 zł.



Naczelnik Wydziału Finansów Pani Amelia Woźniak przedstawiła projekt uchwały Zarządu

Powiatu Kolskiego w sprawie zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za

2017 rok.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.166.245.2018

Ponadto Pani Amelia Woźniak przedstawiła zmiany do budżetu Powiatu Kolskiego na 2018 rok:

-pismo OK.3021.13.2.2018 dot. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych na

okres od 01.04.2018 do 31.12.2018r. Łącznie to kwota 735.820,00zł

-pismo OK.3021.13.3.2018 - zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem wysokości

części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Kolskiego na 2018 rok o kwotę 4.592.730,00zł w

dziale 801, rozdział 80151, § 2540.

-pismo ZST w Kole ZST.KS.0320.10.2018 dot. zwiększenia planu wydatków w dz. 801, rozdz.

80130, §4010 o kwotę 16.809,60 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla

pracownika obsługi.

-pismo ZSRCKU w Kościelcu dot. zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę

odpraw emerytalnych w kwocie 12.600,00zł

- zwiększa się plan wydatków w dz.750, rozdz.75020 o kwotę 250.000,00zł w związku z nowym

zadaniem inwestycyjnym pn.: "Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w

Kole".

-zwiększa się plan wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 4.000,00zł na realizacje bieżących

zadań Wydziału GN. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 r.

-zwiększa się plan wydatków z dz. 600, rozdz.60004 z tytułu publicznego transportu zbiorowego w

sprawie realizacji porozumienia zawartego w dniu 28.02.2017r. w sprawie powierzenie Miastu

Konin zadania z zakresu organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu

Kolskiego.

-zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę 37.170,00zł na wynagrodzenia

osobowe w związku z zatrudnieniem nowego pracownika administracyjnego oraz na ponoszone

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

-zwiększa się plan wydatków w dz. 754, rozdz. 75405 o kwotę 7.000,00zl z przeznaczeniem na

zakup sztandaru dla kolskiej policji.



- zwiększa się plan dotacji podmiotowej w dz. 853, rozdz. 85311 o kwotę 13.000,00zł dla WTZ w

Kole w związku z udzieloną pomocą finansową przez Urząd Gminy w Kościelcu (Uchwała nr

XLII/286/18 Rady Gminy w Kościelec z dnia 22.03.2018r.)

Zmiany zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego.
Ad. 9.

Obecna na posiedzeniu Pani Lilla Urbaniak - główny specjalista przedstawiła wniosek do

Porozumienia nr OZ.031.3.2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. dot. przekazania środków finansowych

w kwocie 330.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja

oraz wyposażenie SPZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz

mieszkańców powiatu". Zarząd wyraził zgodę na przekazanie środków.
Ad. 10.

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

- wypowiedzeniu umowy najmu lokatorom zamieszkującym w budynku mieszkalno - garażowym

usytuowanym na terenie SPZOZ w Kole.; zakończonym remoncie w dziale sterylizacji; zamiarze

zakupu tomografu komputerowego na potrzeby szpitala;

p. Chmielecki poinformował, że w dniu 20.04.br odbędzie się posiedzenie rady budowy odnośnie

zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców
powiatu".

Ad.U.

Zarząd przyjął do wiadomości:

-pismo Urzędu Miejskiego w Kole dotyczące porozumienia z dnia 02.09.2009r. Zawartego

pomiędzy Powiatem Kolskim, a Gminą Miejska Koło (wpływy opłat wnoszonych w parkomatach

ustawionych na drogach powiatowych za miesiąc marzec 2018r.)

-pismo Rady Miejskiej w Kole BR.0004.26.2018 dotyczące propozycji połączenia miasta Koła i
gminy Koło w jeden samorząd terytorialny.

Starosta przedstawił pismo Wydziału Komunikacji i Transportu KT.541 0.4.15.2018 dot. problemów

z funkcjonowaniem programu CEPIK w zakresie możliwości przywrócenia do ruchu pojazdów

czasowo wycofanych z ruchu. Pan : zam. Kłodawa wystąpił z wnioskiem o

przywrócenie do ruchu samochodu ciężarowego. Wfw program odmówił przywrócenia do ruchu

pojazdu. Zarząd wyraża zgodę na pobranie kwoty 24 zł tak jak w przypadku przedłużenia

czasowego wycofania z ..••"1,11n"'!'ł7nn a nie jak nowe czasowe wycofanie z ruchu w kwocie 120 zł.

Różnica w opłacie Pana vynosi 96 zł.
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Górczewski i p. L. Jackowska powrócili do tematu planowanej inwestycji drogowej polegającej na

budowie odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce.

Dyrektor Kujawa poinformował, że w dniu 10.04.br odbyło się spotkanie odnośnie próby
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drogi ze stronami postępowania, które wniosły zastrzeżenia do Wydziału Architektury i
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Poinformował, że racjonalnym odstępstwem byłaby zmiana klasyfikacji drogi z powiatowej na

gminną, gdzie w tym przypadku minimalna szerokość pasa drogowego wynosić musi nie 20m, a

15m.

Wójt Gminy Osiek Mały przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie wyrażając chęć kontynuacji i

jak najszybszego załatwienia sprawy.

W związku z powstałymi wątpliwościami dotyczącymi możliwości realizacji budowy odcinka drogi

powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce, jako drogi gminnej w ramach obowiązującej Ugody w
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spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia, Kierownik Warsztatu, Zastępca

Burmistrza Gminy Kłodawa, Wicestarosta Powiatu Kolskiego, członkowie Rady Powiatu

Kolskiego oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole wraz z pracownikami.

Pani Dyrektor poinformowała na spotkaniu, że Zarząd Powiatu Kolskiego stoi na stanowisku, aby

zachować ciągłość rehabilitacji społecznej i zawodowej dla uczestników Warsztatu, w tym także

ciągłości zatrudnienia pracowników. Zaproponowała w imieniu Zarządu Powiatu, aby prowadzenie

Warsztatu Terapii Zajęciowej przejęła Gmina Kłodawa. Zarząd przyjął do wiadomości.

Dyrektor Centrum zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości przekazania środków

finansowych PFRON na II kwartał 2018 roku na bieżącą działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Kłodawie na podstawie umowy. W tym czasie Zarząd wystąpi w miesiącu maju z pismem do

Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" w Kłodawie jako organu prowadzącego Warsztat o konkretne



wskazania w jakim czasie placówka zostanie przekazana Gminie Kłodawa. Pani Polewska

poinformowała również, że została przeprowadzona kontrola w/w Warsztatu przez Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie i I kwartał b.r. został rozliczony. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Pani Urszula Polewska przedstawiła:

- "Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla powiatu kolskiego" i omówiła wnioski.

Ocena stanowi załącznik do protokołu. Zarząd przyjął do wiadomości.

- pismo nr RN.0602.19.2018 w sprawie zmiany planu wydatków w dziale 853, rozdział 85311

w §2320 - dotyczące dotacji na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu

Konińskiego z uwagi na otrzymane Porozumienie nr PCPR.IV.P/KL/4015/1.2018. Zarząd wyraził

zgodę,

- poruszyła temat konieczności zakupu i montażu wind dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

w Kole przy ul. Poniatowskiego 21 i Domu Pomocy Społecznej w Kole przy

ul. Blizna 55.

Na posiedzeniu obecna była również Pani Mariola Frankowska - Rabsztyn Dyrektor Domu Pomocy

Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej poinformowała o braku wolnych mIeJSC w Domu oraz

o dużym zainteresowaniu pensjonariuszy.

Pani Mariola Frankowska - Rabsztyn zwróciła się również z prośbą o dofinansowanie zakupu

windy - dźwigu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kole. Całkowity koszt zakupu sprzętu to

kwota ok 150.000,00zł. Starosta poinformował, o możliwości składania wniosków do Wojewody

Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania. Zarząd rozważy możliwość dofinansowania zadania po

zapoznaniu się ze stosownym pismem.

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

Zarządowi zestawienie nauczycieli i uczniów wg SIO w 2018r.

Ponadto Pani Dorota Szkudlarek przedstawiła:

-pismo Dyrektora LO w Kole dotyczące wsparcia jubileuszowych 15-tych obchodów Dnia Dziecka

- DZIECINADA 2018, które odbędą się 30 maja br. w LO. Zarząd wyraził zgodę na wsparcie i

przeznaczył na ten cel kwotę 1000zł.

- pismo Dyrektora Z O-E- W w Kole dotyczące przyznania środków finansowych na wykonanie

prac remontowo - modernizacyjnych - dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji w salach SOS- W w

Kole przy ul. Kolejowej 15. Zarząd nie podjął wiążącej decyzji, powróci do tematu w innym

terminie.



Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju

przedstawił następujące sprawy:

- pismo Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie Pana Krzysztofa

Zarządzania Kryzysowego Pan Zenon Wasiak

Gubańskiego dotyczące zamieszczenia na stronie Starostwa linku przekierowującego na stronę

Agencji. Zarząd wyraził zgodę na zamieszczenie linku.

- pismo Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dat.

współorganizacji Powiatowego Święta Strażaka. Starosta powołując się na spotkanie z

organizatorami obchodów poinformował, iż podczas w/w spotkania ustalono, że Powiat pokryje

koszty wykonania zaproszeń i plakatów oraz zabezpieczenie 2 przenośnych toalet. Zarząd wyraził

zgodę na pokrycie kosztów. Naczelnik poinformował, iż będzie to wydatek do kwoty 1000 zł.

Ponadto Pan Wasiak powrócił do tematu:

-pisma Prezesa PSL oraz Prezesa Związku Powiatów Polskich dotyczące przystąpienia do kampanii

pn.: "Dumni z Polski" ogłoszonej z okazji jubileuszu 100 - lecia odzyskania niepodległości przez

Polskę. Zarząd nie wyraził zgody na przystąpienie do kampanii.

-kalendarza powiatowych uroczystości i imprez organizowanych w roku 2018 pod hasłem "Powiat

Kolski dla Niepodległej". Pan Wasiak poinformował, że na spotkaniu w dniu 04 kwietnia br

Komitet Obchodów zaakceptował przedstawiony kalendarz imprez. Zarząd również zatwierdza

w/w kalendarz.

Pan Zenon Wasiak:

-poinformował, że w dniu 25 kwietnia br. w Lesie Rzuchowskim na terenie Muzeum byłego

niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem odbędzie się VI Marsz Pamięci

poświęcony Ofiarom Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof.

-zaprezentował Zarządowi wzory przypinek z hasłem Powiat Kolski dla Niepodległej . Ustalono, iż

wykonanie odbędzie się w terminie późniejszym i zostaną wykorzystane podczas uroczystej sesji

Rady Powiatu Kolskiego.

- powrócił do tematu organizacji święta Narodowego Konstytucji 3 Maja, zaproponował aby

zakupić kotyliony patriotyczne (300szt.)'i balony (400szt.) biało-czerwone z hasłem Powiat Kolski

dla Niepodległej. Koszt zakupu kotylionów i balonów to kwota łącznie około 1700 zł. Zarząd

wyraził zgodę. Naczelnik poinformował, że Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja zapoczątkuje

cykl wydarzeń powiatowych pod hasłem "Powiat Kolski dla Niepodległej", w związku z

powyższym zostanie wykonany baner o wymiarach 5,2 x 1,3 z hasłem Powiat Kolski dla

Niepodległej, który będzie wykorzystywany podczas uroczystości imprez Powiatu Kolskiego.

Zarząd wyraził zgodę. Koszt wykonania wyniesie około 400 zł.



Naczelnik Wydziału Finansów Pani Amelia Woźniak przedstawiła projekt uchwały Zarządu

Powiatu Kolskiego w sprawie zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za

2017 rok.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.166.245.2018

Ponadto Pani Amelia Woźniak przedstawiła zmiany do budżetu Powiatu Kolskiego na 2018 rok:

-pismo OK.3021.13.2.2018 dot. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli jednostek oświatowych na

okres od 01.04.2018 do 31.12.2018r. Łącznie to kwota 735.820,00zł

-pismo OK.3021.13.3.2018 - zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem wysokości

części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Kolskiego na 2018 rok o kwotę 4.592.730,00zł w

dziale 801, rozdział 80151, § 2540.

-pismo ZST w Kole ZST.KS.0320.10.2018 dot. zwiększenia planu wydatków w dz. 801, rozdz.

80130, §4010 o kwotę 16.809,60 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla

pracownika obsługi.

-pismo ZSRCKU w Kościelcu dot. zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę

odpraw emerytalnych w kwocie 12.600,00zł

- zwiększa się plan wydatków w dz.750, rozdz.75020 o kwotę 250.000,00zł w związku z nowym

zadaniem inwestycyjnym pn.: "Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w

Kole".

-zwiększa się plan wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 4.000,00zł na realizacje bieżących

zadań Wydziału GN. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 r.

-zwiększa się plan wydatków z dz. 600, rozdz.60004 z tytułu publicznego transportu zbiorowego w

sprawie realizacji porozumienia zawartego w dniu 28.02.2017r. w sprawie powierzenie Miastu

Konin zadania z zakresu organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu

Kolskiego.

-zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę 37.170,00zł na wynagrodzenia

osobowe w związku z zatrudnieniem nowego pracownika administracyjnego oraz na ponoszone

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

-zwiększa się plan wydatków w dz. 754, rozdz. 75405 o kwotę 7.000,00zl z przeznaczeniem na

zakup sztandaru dla kolskiej policji.



- zwiększa się plan dotacji podmiotowej w dz. 853, rozdz. 85311 o kwotę 13.000,00zł dla WTZ w

Kole w związku z udzieloną pomocą finansową przez Urząd Gminy w Kościelcu (Uchwała nr

XLII/286/18 Rady Gminy w Kościelec z dnia 22.03.2018r.)

Zmiany zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego.
Ad. 9.

Obecna na posiedzeniu Pani Lilla Urbaniak - główny specjalista przedstawiła wniosek do

Porozumienia nr OZ.031.3.2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. dot. przekazania środków finansowych

w kwocie 330.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja

oraz wyposażenie SPZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz

mieszkańców powiatu". Zarząd wyraził zgodę na przekazanie środków.
Ad. 10.

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

- wypowiedzeniu umowy najmu lokatorom zamieszkującym w budynku mieszkalno - garażowym

usytuowanym na terenie SPZOZ w Kole.; zakończonym remoncie w dziale sterylizacji; zamiarze

zakupu tomografu komputerowego na potrzeby szpitala;

p. Chmielecki poinformował, że w dniu 20.04.br odbędzie się posiedzenie rady budowy odnośnie

zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców
powiatu".

Ad.U.

Zarząd przyjął do wiadomości:

-pismo Urzędu Miejskiego w Kole dotyczące porozumienia z dnia 02.09.2009r. Zawartego

pomiędzy Powiatem Kolskim, a Gminą Miejska Koło (wpływy opłat wnoszonych w parkomatach

ustawionych na drogach powiatowych za miesiąc marzec 2018r.)

-pismo Rady Miejskiej w Kole BR.0004.26.2018 dotyczące propozycji połączenia miasta Koła i
gminy Koło w jeden samorząd terytorialny.

Starosta przedstawił pismo Wydziału Komunikacji i Transportu KT.541 0.4.15.2018 dot. problemów

z funkcjonowaniem programu CEPIK w zakresie możliwości przywrócenia do ruchu pojazdów

czasowo wycofanych z ruchu. Pan : zam. Kłodawa wystąpił z wnioskiem o

przywrócenie do ruchu samochodu ciężarowego. Wfw program odmówił przywrócenia do ruchu

pojazdu. Zarząd wyraża zgodę na pobranie kwoty 24 zł tak jak w przypadku przedłużenia

czasowego wycofania z ..••"1,11n"'!'ł7nn a nie jak nowe czasowe wycofanie z ruchu w kwocie 120 zł.

Różnica w opłacie Pana vynosi 96 zł.
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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