
Protokół nr 0022.173.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 20 czerwca 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000. 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

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Andrzej Tomczyk- Sekretarz 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 0022.172.2018 z

dnia 14 czerwca 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Główny Specjalista Lilla Urbaniak przedstawiła pismo SP ZOZ w Kole dot. przekazania środków

finansowych w kwocie 300 000 zł na dofinansowanie zadania "Rozbudowa, przebudowa i

modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych

świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" realizowany przez SP ZOZ w Kole. Powyższe

środku przeznaczone zostaną zgodnie z zapisami Porozumienia nr OZ.031.3.2017 z dn.

27.04.2017r. na zapłatę faktury VAT. Wszystkie faktury mają załączniki w postaci protokołów



częściowego odbioru wykonanych robót podpisane przez wszystkich Inspektorów nadzoru

budowlanego.

Zarząd wyraził zgodę na wypłatę wnioskowanej kwoty.

Pani Lilla Urbaniak przedstawiła dwa projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

• w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2017r.

• w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Kole.

• wynagrodzenia Starosty Kolskiego

Zarząd przyjął do wiadomości, powyższe projekty zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady

Powiatu Kolskiego.

Ad4.

Zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Szkudlarek poinformowała, że

dyrektor ZSRCKU w Kościelcu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie

dziennika elektronicznego. Opinia Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Kościelcu Wydziału

Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie jest pozytywna. Zarząd wyraził zgodę.

Zarząd powrócił do pisma dyrektora LO w Kole (nr L.dz. 4340.1.2018 z dnia 05.06.2018r.) dot.

rozpatrzenia możliwości zwiększenia limitu uczniów przyjętych do klas pierwszych. Zarząd

wstęnie przychylił się do propozycji dyrektora LO odnośnie zwiększenia limitu uczniów. Wydział

Oświaty, Kultury i Sportu zorganizuje spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, na

kórym zostaną omówione proponowane zmiany.

Wicestarosta Marek Banaszewski poruszył sprawę wysokości dodatków motywacyjnych i

funkcyjnych dla dyrektorów szkół. Po krótkiej dyskusji Zarząd podjął decyzje, że dokona zmiany

wysokości dotatku motywacyjnego z 40% na 45% dla dyrektora ZSE- A w Kole Mieczysława

Drożdżewskiego, pozostałe wartości pozostają bez zmian. Okres obowiązywania angaży dla

wszystkich dyrektorów wyznaczony został do 10.2018r.

Ad 5.

Sekretarz Andrzej Tomczyk przedsatwił uchwałę Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie ogłoszenia

konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego" i ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie.

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 0025.173.259.2018

Ad 6.

Dyrektor Grzegorz Kujawa w nawiązamu do pisma Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa nr

RGN.6125.2.1.2017 z dnia 19.06.2018r. przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu Kolskiego w

sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w gminie Kłodawa.

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 0025.173.260.2018

Zarząd zapoznał się z pismem z Urzędu Miejskiego w Kole (nr IP.7210.2.2017) odnośnie

pozytywnej opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ul. Ogrodowej, Żelaznej,

Orzeszkowej, Nowy Rynek, Długosza, Starowarszawska, Wschodnia, Kilińskiego, Rzeźnicza,

Pułaskiego, Sejmikowa położonych w Kole i w konsekwencji ich przejęcia przez Gminę Miejską

Koło.

Zarząd rozpatrzył pismo Urzędu Miejskiego w Kole odnośnie wydania opmn w sprawie

pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 497561P Alei Jana Pawła II w Kole, biegnącej od. ul.

Włocławskiej do skrzyżowania z ul. Powstańców Wlkp. - Powstania Warszawskiego. Powiat jest

zainteresowany przejęciem pasa drogowego Alei Jana Pawła II w Kole. Zarząd wyrazi pozytywną

opinię w w/w sprawie, pod warunkiem wcześniejszego rozgraniczenia terenów przyległych( chodzi

o znajdujące się tam garaże, parking pod marketem "Biedronka", plac zabaw, prywatne ogrodzenia

i kolektor Kanału Lubiny). Opinia będzie wyrażona w formie uchwały, którą sporządzi PZD w

Kole.

Ad 7.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie

wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz

określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Kolskiego, kórym dane będą przekazywane do

rejestru. Zarząd przyjął do wiadomości, powyższy projekt zostanie przedstawiony na najbliższej

sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Ad8.

Starosta poruszył następujące sprawy:



• - przebudowy chodnika na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kole. Koszt wykonania 72 m

wyniósłby 49 980,00 zł (koszt obejmuje: mapy geodezyjne, roboty budowlane, dokumentacja

teclmiczna, nadzór inwestorski). Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do projektu uchwały Rady

Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu

- pismo Komendanta Powiatowego PSP w Kole (PT-III.0754.35.2018) dot. zakupu motopompy

pożarniczej M8/8 lub M 16/8, kóra wykorzystywana byłaby podczas działań ratowniczo-

gaśniczych oraz ćwiczeń pożarniczych przez OSP. Koszt zakupu wyniósłby 40 000 zł. Zarząd nie

podjął wiążącej decyzji w tej sprawie, powróci do tematu;

- wniosek złożony przez Powiat Kolski na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej

3403P na odcinku Powiercie Kolonia- Leśnica" nie zakwalifikował się do dofinansowania. Zarząd

podjął decyzję, że środki, które były zabezpieczone na wykonanie w/w inwestycji zostaną

rozdysponowane w następujący sposób: l 000 000,00 zł przenieść do działu 801 rozdziału 80195

(Oświata i wychowanie) a kwotę 241 000,00 zł przenieść do działu 758 rozdziału 75818 (Rezerwa

ogólna).

- odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Kolskiego, PCPR w Kole,

Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" z Kłodawy, burmistrz Miasta Kłodawy Dorota Galus. Na tymże

spotkaniu przedstawiono propozycje zawarcia porozumienia, o którym była mowa na posiedzeniu

Zarządu w dniu 14.06.br. Po zapoznaniu się z zapisami porozumienia podjęto decyzję, że

Stowarzyszenie nadal będzie prowadziło WTZ, jedynie zmieni się kierownik jednostki. Zarząd

przyjął do wiadomości.

Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta Koła (GN.6823.10.2017) dot. wyrażenia

zainteresowania nabyciem nieruchomości zabudowanej położonej w Kole przy ul. Mickiewicza.

PodUis)::Członków Zarz~du:

1. Wieńczysław Oblizajek I

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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