
Protokół nr 0022.170.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 23 maja 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław

Oblizajek.

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

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. JózefRybicki

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

Ad 1.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.169.2018 z

dnia 17 maja 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty

i podpisany.

Ad3.

Zastęca naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Dorota Szkudlarek poinformowała, że w

związku z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2018 roku nowymi stawkami dotacji na jednego

ucznia! słuchacza szkoły/ placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły/ placówki publicznej,

które wynoszą:

- branżowa szkoła I stopnia 546,90 zł

- uczeń z niepełnosprawnością 658,93 zł



- liceum ogólnokształcące dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym 85,66 zł

- szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w systemie zaocznym 175,08 zł

w zawodzie - technik bhp, technik administracji 113,90 zł

- ośrodek rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczy 4 471,29 zł

- wczesne wspomaganie rozwoju 395,36 zł

dokonano przeliczenia należnej dotacji.

W związku ze zmianą stawek i koniecznością zwrotu dotacji organ prowadzący Centrum Nauki

Eureka w Kłodawie zwrócił się z prośbą o rozłożenie kwoty 2.126,86 zł na dwie raty. Również

organ prowadzący Społeczną Branżową Szkołę I stopnia w Babiaku wniósł o rozłożenie na dwie

raty kwoty 8.534,52 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.

Pani Szkudlarek przedstawiła zestawienie nagród dla uczestników XX Jubileuszowego

Powiatowego Przeglądu Orkiestr Detych:

- talon za 500 zł dla każdej orkiestry (9 orkiestr)

- talon za 300 zł dla każdej grupy tanecznej (3 grupy)

- talon za 300 zł za zajęcie I miejsca (1 talon)

Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 4.

Dyrektor PCPR w Kole Pani Urszula Polewska omówiła przygotowany projekt Porozumienia w

sprawie przekazania z dniem 01.06.2018 roku przez Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej"

z siedzibą przy ul. Dąbskiej 29, 62-650 Kłodawa prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej

Stowarzyszenia oraz przekazania majątku znajdującego się na wyposażeniu WTZ w Kłodawie

Gminie Kłodawa na podstawie przeprowadzonego spisu z natury.

Dyrektor poinformowała również

- o sytuacji umieszczenia w dniu 21.05.2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul.

Poniatowskiego 21 pacjentki (Gmina Grzegorzew) wypisanej i przewiezionej ze Szpitala w Kole

bez wcześniejszej konsultacji Dyrektora Szpitala z Gminą Grzegorzew i Dyrekcją PCPR w Kole.

Pacjentka miała przebywać w Szpitalu do czasu uprawomocnienia się postanowienia Sądu

Rejonowego w Kole z dnia 9 maja 2018 roku.

- udziale pracownika PCPR w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących projektu "System obsługi

wsparcia finansowanego ze środków PFRON" realizowanego w ramach programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd", Działania nr 2.1

"Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych w Warszawie.



- obchodach "Dnia Rodzicielstwa Zastępczego", polskim święcie przypadającym w dniu

30.05.2018 roku, mającym na celu popularyzację rodzicielstwa zastępczego. Z tej okazji został

przygotowany List okolicznościowy od Starosty Powiatu Kolskiego i Dyrektora PCPR w Kole dla

rodziny zastępczej zawodowej z długoletnim stażem, z życzeniami i podziękowaniem za

zaangażowanie włożone w wychowywanie umieszczanych w rodzinie dzieci oraz stworzenie im

spokojnego i szczęśliwego domu.

Zarząd przyjął do wiadomości w/w sprawy.

Ad 5.

Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole przedstawili następujące tematy:

- pismo PZD.GK.059.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie

Miejskiej Koło odcinka kolektora kanalizacji deszczowej o dl. 58,35 m wraz z przyłączem

służącym odwonieniu ulicy miejskiej o długości 6,43 m oraz dwoma studniami rewizyjnymi.

Odcinek kanalizacji deszczowej położony jest w ulicy miejskiej Freuderueicha. Wartość

początkowa w/w składników kanalizacji wynosi 18563,58 zł. Zarząd wyraził zgodę.

- pismo PZD/54211DT/E/P/62/2018 z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia

dróg powiatowych położonych w Kole kategorii dróg powiatowych, są to ulice: Ogrodowa,

Żelazna, Orzeszkowa, Nowy Rynek, Długosza, Starowarszawska, Wschodnia, Kilińskiego,

Rzeźnicza, Pułaskiego, Sejmikowa.

Zarząd potwierdził konieczność podjęcia uchwały po wymaganych prawem wystąpieniach o

wydanie opinii do zarządów sąsiednich powiatów i Burmistrza Miasta Koła oraz uzgodnieniu z

Zarządem województwa wielkopolskiego.

- pismo PZD.GK.058.05.2018 dot. likwidacji rzeczowego składnika majątku ruchomego

PLOTERA HP DESIGN JET 800 PS. Urządzenie zostało zakupione przez PZD w Kole w 2008r. Ze

względu na uszkodzenie elektroniczne urządzenie nie jest wykorzystywane, a naprawa jest

bezcelowa ze względu na wysokie koszty naprawy. Zarząd wyraził zgodę.

- pismo PZD.GK.057.2018 p. Łączkowski poinformował, że w dniu 01.07.br. wchodzą w życie

przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment. Przewidują

one, że do standardowego rachunku wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej

banki otworzą każdemu przedsiębiorcy osobne konto VAT. Zarząd postanowił, że PZD w Kole

powinno ustalić szczegóły w/w sprawy z Wydziałem Finansów.

Dyrektor Grzegorz Kujawa poinformował, że Minister Finansów przyznał środki z rezerwy

subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbiórka

istniejącego obiektu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości

Bierzwienna Długa Wieś" w kwocie 698 900 zł. Zarząd przyjął do wiadomości i wprowadzi środki

do budżetu na najbliższej sesji Rady Powiatu.



Ad 6.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju

przedstawił następujące sprawy:

- organizacja "Dziecinady" spotkania dla dzieci z przedszkola, które organizauje dyrektor Liceum

Ogólnokształcącego w Kole. Zarząd podjął decyzję, że Powiat Kolski włączy się we

Zarządzania Kryzysowego Pan Zenon Wasiak

współorganizację spotkania i każdy z uczestników otrzyma podarunek przygotowany przez Wydział

Promocji.

- Powiatowe Koło Związku Hodowców Koni Wielkopiskich w Kole zwróciło się z prośbą o

dofinansowanie kosztów wykonania sztandaru w/w Koła. Powiat Kolski będzie

współorganizatorem uroczystości nadania i wyświęcenia sztandaru w dn. 16.06.br. Zarząd wyraził

wolę na przyznanie dofinansowania na organizację wydarzenia. Do tematu powróci na następnym

posiedzeniu Zarządu.

Ad 7.

p. Chmielecki poinformował, że co tydzień odbywają się posiedzenia 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" dodał, że obecnie kOI1cZYsię budowa parteru (stan surowy).

Pan dyrektor poinformował, że w najbliższym czasie ruszy Powiatowe Centrum Zdrowia

Psychicznego. Dodał, że prawdopodobnie zawarta zostanie umowa z Centrum Medycznym

Multimed Tadeusz Jucyk Spółka Jawna Z/S w Koninie na wynajem pomieszczeń w SP ZOZ w Kole.

Planuje również podjąć rozmowy z lekarzami z Oddziału Chirurgii, dodatkowo nowy kierownik

w/w Oddziału planuje spotkać się z całym Zespołem.

Zarząd przyjął do wiadomości w/w sprawy.

Ad 8.

Sekretarz Andrzej Tomczyk przedstawił pismo w sprawie wykonania

tablicy pamiątkowej w Kole z okazji 100- lecia Niepodleglości i umieszczenia jej na budynku

Starostwa Powiatowego w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

Sekretarz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia

pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kole.

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 0025.170.253.2018

Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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