
Protokól nr OQ22.18tZ018

z po iedzenia Zn n:ądu Pos la tu Kul.skiegn

w dniu 22 sierpnia 2018 f.

Posi dzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000• Obradom przewodniczył Starosta Wieliczysław

Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli załącznik lU l do protokołu):

L Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki

. ruz

Zygmunt ołtysiak - Skarbnik Powiatu

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, Ze jest

wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematóv przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2.do protokołu :

Przebieg posiedzenia

__A__L_

Porządek obrad został przyj ty prze Zarząd,

AJ!.b
Członkowie Zarządu zapoznali si z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu m' 0022.180.20 ł 8 z

dnia 16 sierpnia- 20 i8 L. nie wnosząc do niego uwag ipoprawek. Tym amyrn protokół został

przyj ęty i podpi sany.

Ad 3.

Skarbnik poruszył następujące sprawy:

- pismo PZD w Kole (PZD!221IDTn22l20ł8) rozstrzygnięte zostało po. tę powani e przet rgowe na

realizację zadania ,.PrzebudQwa ulicy Przemysłowej Kol" wpłynęła 1 oferta. Na realizacj

POVi/YŻSZ go zadania zabezpieczono w budżeci kwotę 450 000,00 ł. W tosunku do

zabezpieczonych środków pojawia się deficyt wecie 102 40000 zł (w powyższej kwocie

uwzględniono również niezbędną rezerwę finansową na nadzór inwe torski w kwocie 80 000 21).

Zarząd podjął decyzje, że należy przyznać dodatkowe środki na r alizację Iw inwestycji {członek



Zarządu Czesław Marek wstrzymał ię od głosu). Gmina Miejska w Kole współfinansuje zadanie,
w związku z tym uznano •.że zostanie wystosowane również pismo z prośbą O udzielenie r p rcia

finansowego na w/w zadanie,

Zarząd powróci} do P1::;ma dyrektora LO w Kole dot. utworzenia "Małego kina

społecznościowego" w LU Koje. Zdaniem Zarządu nie ma obecnie potrzeby przystępowania do

wl projektu. Nowa perspektywa unijna daje zanse na skorzystani t': z dofinansowania "IN ramach

wyposażenia pracowni przedmiotowych tj. fizyczna, biologiczna lub chemiczna i na takich
projektach należałoby skupić uwag.

Ad 4.

Zastępca naczelnika WydziaJu OK Dorota Szkudłarek przedstawiła następując sprawy:

- Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zwróciło się z prośbą o udziejenie sparcia finansowego

\I kwoci 1 00000 zł na pokrycie kosztów przygotowanie wystawy ••Tadeusz C prian- Fotografie".

Zarząd nie wyraził zgody na wsparcie finansowe zadania,

~D rektor Z O-E-W w Kole zwróciła się z prośbą o ustal ni wysokości opłaty za zakwaterowanie

w Bursie Szkolnej v Kole. Propozycja jest, aby wota żakwatero ania w bursie wynio 'la 75,00 zł

miesięcznie a koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie dla burs i int matu yniosła 1200

zł, Zarząd wyraził zgodę,

~Wydział OK proponuje dokonanie zmian w planie wydatkó w następujący sposób:

- D&.926, rozdz. 92695 § 42] O- o kwotę 4 000,00 zł (zmniejszenie)

izwiększenie w Dz.921, rozdz. 92195

§4210 - kwota 1 500,00 zł

§ 4300 - kwota 2 500,00 zł celem dostosowania planów do zakr U realłzo anych prLez. Wydział

zadań. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.

Główny księgowy DPS ul, Poniatowskiego 21 w Kol Paweł Murakowski zwrócił ię z prośbą o

przy nanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 60 000,00 zł na generalny remont

windy, Winda, która. wymaga remontu. to dźwig o sobowo- meblowy Trans-Lif z roku 1992_

Całkowity koszt n memu szacowany jest na kwotę 139000,0) zł. DP wygospodarowaló? 190,00

zł własnych środków, otrzymano również dotację z rezerwy ogólnej na kwotę 11 810,00 zł,

Zarząd pochwala d rekcję DPS. że udało się wygospodarować łasne środki na remont windy,

jednocześnie wyraził zgodę na udzielenia wsparcia finansowego v o ie 60 000,00 zł.



Ad 6..

Dyrektor Powiatowego Zarządu D~"Ógw Kol Grzegorz Kujawa omówił następując ternary:

- odczytał projekt pisma adresowanego do Wójta Gminy Osiek Mały w zakresie nieodpłatnego

prz kazania gruntów pod planowaną in estycję budowy no go od 'inka drogi powiatowej nr

3206P relacji Łuczywrio- Drzewce. Przejęcie przez Powiat działek położonych pod drogami Gminy

O~lek Mały pozwoli traktować przez Pana wójta Marka Górezewski go Po lat Kolski jako stron

przy ustanawianiu prawa. miejscowego. in estyeji i uzgodnień lukalizaci i urządzeń infrastruktury;

~ zakoń zona została inwestycja "Przebudowa drogi p wiatowej nr 3400P" m. Kościelec.

Całkowity ko zt przedsięwzięcia zamknął się w kwocie 248 601.08 zł. Dyrektor poinformował. że

do rozdysponowania została jeszcze kwota 5] 398.92 zł w tym kwota .;.5 666;46 zł z Gminj

Kościelec), proponuje przeznaczyć te środki na poczet wykonania dokumentacji projektowej w

kierunku Koła iwykonana robót drogowych na dalszym odcinku drogi. Zarząd wyraził zgodę.

Ad7~

In pęktor Edyta Grabowież przedstawiła:

- projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Za za ługi dla Powiatu - olskiego".

Zarząd przyjąJ do wiadomo .ci, projekt 'ZIJ tanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Powiatu,

- w związku ze zbliżającymi się Dożynkami Powiatowo - Gminnymi, \'11 tym roku organizowanymi

w Rzuchowie gm. Dąbie co ocznie przyznane. ą nagrody w konkursie na najładniejszj trady 'yjny

wieniec dożynkowy, Zarząd podjął decyzję Ze w tym roku P v iat Kolski ufunduj nagrody w

formie talonu na kwotę 200 zł dla laureatów Zgodnie z zapi ami zawartymi podpisanym

Porozumieniu pomiędzy Powiatem F olskim El Gminą Dąhie ufundowań tajony otrzymają laureaci

od miejsca IV do X . Koszt całkowity to 1600 zł. Jednocześni zwróciła się z prośbą o wyrażenie

zgody na zakup materiałów reklamowych na Powiatowo -Gminne Dożynki do wety 5 000 zł.

Zarząd wyraził zgodę.

~ Powiatowe Koło Związku Hodowców Koni Wielkopolsl ich Cole i Gospodarstwo

Agroturystyczne .Pod Dębem w sprawi ud i lenia wsparcia. fin rs \i ego odnośni konkursu

.Kolski Piknik Jeździecki". Zarząd wyraził godę na zakup 3 pucharów dla 'ZVtlY i zc6w oraz

pokr cie kosztów wynajmu dwóch przenośnych toalet Całkowity koszt \\_ nie ie 650 zł.

- Ze względu na dostosowanie planu finansowego do bieżących wydatków jest potrzeba dokonania

zmian w planie finansowym wydziału Dziale 921 rozdziale 9219 polegające na zmniejszeniu

planu wydatków o kwotę l 200 zł w §4300 zakup usług p07.0 twych a zwiększenie planu w §42IO

zakup materiałów iwyposażenia o kwotę 1 200 zł. Zarząd wyraził zgodę na dokcnanie zmian.



- w związku z obchodami 100 - lecia odzy kania niepodległo 'ej zostanie wydana Złota Księga

Polskiego Samorządu 2014 - 2018, Kc szt puhlikacj ito ]05 zł plus ko zt transportu 20 91 zł. Zarząd

podejmę decyzj w terminie później zym,

Ad 8.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zdrowia Bożena Palusińska w temacie .Budowa parkingu

pr.cy budynku B tarastwa Powiatowego w Koje' poinformowała, że kosztorys ofertowy opiewa na

k zotę 517 462.44 zł brutto. do tego należy doliczyć nadzór inwestorski oraz wykonany proj kt

budowlany. Koszt ogółem wyniesie 535 440,00 zł brutto. Na realizację w/w zadania zabezpieczono

w budżecie 250 000 00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zwie szenie środków do kwoty 400 000.00 zl i

ogłoszenie prz targu IHI realizację w/w zadania.

Wic starosta Marek Banaszewski przedstawił pismo SPZOZ ( PZOZ.GK.324, 10.2018) dat.

prz kazania środków finansowych w kwocie 8U 000,00 zł na dofinansowanie zadania "Rozbudowa

przebudowa imodernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych

świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" realizo rany przez "p ZOZ w Kole, Po\.\~ŻSZC'

środku przeznaczane zostaną zgodnie z zapi arni Porozumienia nr OZ,031.3.20 17 z dn.

27.04,201 Tt. na zapłatę abuzy VA· nr 12107/2018 7. dnia 25,07,2018. Faktura Ula załączniki w

postaci protokołów częściowego odbioru wykonanycl robót podpisane przez wszystkich

Inspektorów nadzoru budowlanego. Zarząd wyraził zgodę na wypłatę wnioskowanej kwoty.

ł~dpi Y Czlonk'łW Ząrządu:

l. Ma rek Banaszewski

2. zesław Marek

3. Ur:s.zula ' ikosicka

4. Józef Rybicki
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