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Protokół nr 0022.1.2014

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 03 grudnia 2014 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 1000
• Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. JózefRybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek 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. l

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad. 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.191.2014 z dnia 26 listopada 2014 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu

Powiatu Kolskiego w sprawie wykonania przyłącza wodociągowego na działce nr 56/12 ark.

mapy 50 w Kole, będącej własnością Powiatu Kolskiego do budynku stacji dializ.



Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.1.1.2014

Ad4.

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zmian

w budżecie powiatu na 2014 rok.

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.1.2.2014

Zmiany do budżetu przyj ęte powyższą uchwałą:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.l5.2014, przesunięcie

między §§ środków finansowych w kwocie 53.749,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody

uznaniowe funkcjonariuszy oraz zakup wyposażenia imateriałów.

- Powiatowe Centrurn Pomocy Rodzinie w Kole, FK.300 1.11.20 14, dot. zwiększenia planu

finansowego w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych o kwotę 6.950,00 zł. Środki

te zostaną przeznaczone na świadczenia społeczne.

- Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.31.2014, przesunięcie między §§

środków finansowych w łącznej kwocie 17.550,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia

osobowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz podróże służbowe krajowe.

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole, SOSW.311 0.4.20 14, przesunięcie

między §§ środków finansowych w kwocie: 56,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług

pozostałych; 6.425,00 zł, z przeznaczeniem na dojazdy nauczycieli na nauczanie

indywidualne; 418,00 zł, z przeznaczeniem na dojazdy nauczycieli na nauczanie

indywidualne oraz opłaty za dostęp do internetu; 3.408,00 zł, z przeznaczeniem na kursy

i szkolenia nauczycieli; zwiększenie planu finansowego o kwotę 3.374,00 zł w związku ze

zwrotami za dowozy uczniów, środki te przeznacza się na dojazdy nauczycieli na nauczanie

indywidualne oraz zakup usług (wywóz nieczystości, drobne naprawy, ochronę mienia).

- Starostwo Powiatowe w Kole, zmniejszenie odpisu o kwotę 1.762,00 zł z tytułu korekty

ZFŚS za 2014 r.



- Starostwo Powiatowe w Kole, przesunięcie między §§ środków finansowych,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

- Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.427.2014.2, informacja o zmniejszeniu planu dotacji

celowych o kwotę 3.686,00 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc

finansowanych wg starych zasad - DPS przy ul. Poniatowskiego - 3.643,00 zł, DPS przy

ul. Blizna - 43,00 zł.

- Powiatowy Urząd Pracy w Kole, KF.RK..3011-10/2014, przesunięcie między §§ środków

finansowych w kwocie 400,00 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

Ponadto Skarbnik przedstawił porządek sesji budżetowej Rady Powiatu Kolskiego.

Ad 5.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w osobach:

poruszyli następujące tematy:

- dyrektor Kujawa omówił przygotowany przez Biuro Projektów Budownictwa RBM

planowany przekrój poprzeczny mostu - dot. zadania pn." Przebudowa mostu na rzece

Rgilewce w miejscowości Grzegorzew" oraz poinformował o rodzaju podłoża jakie znajduje

się pod istniejącym mostem. Zarząd zaakceptował przekrój.

- dot. przebudowy ul. Ks. S. Opałki oraz ul. Składowej w Kole.' Złożony przez Powiat

wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o dofinansowanie w/w

zadania znalazł się na odległym miejscu rankingowym, co jest równoznaczne z brakiem szans

na dofinansowanie. Z powyższym zadaniem wiąże się decyzja Burmistrza Miasta Koła dot.

wycinki drzew i nasadzeń nowych w w/w pasach drogowych. Powiatowy Zarząd Dróg

odwołał się od tej decyzji do SKO, które utrzymało w mocy decyzję Burmistrza. Zarząd

ustalił, że należy wycofać się z wycinki drzew i nasadzeń nowych.

- dot. wydania warunków technicznych na włączenie projektowanej drogi - przedłużenie

ul. Piaski w kierunku ul. Toruńskiej i Towarowej w Kole. Gmina Miejska Koło nie zgadza się

z wydanymi przez PZD warunkami. Starosta spotka się w tej sprawie z Burmistrzem Miasta

Koła w obecności dyrektora Kujawy.

- dot. uwzględnienia w projekcie budżetu powiatu na 2015 r. środków finansowych

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dyżurów pracowników PZD związanych z usuwaniem

skutków zdarzeń drogowych na drogach powiatowych. Zarząd powróci do tematu, proponuje

aby obecnie koszty związane z w/w dyżurami pokrywane były ze środków zabezpieczonych

na zimowe utrzymanie dróg.



Zarząd powrócił do tematu budowy drogi dojazdowej (na zasadzie utwardzenia) do bloku

mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego 29 do wysokości budynku administracyjnego SPZOZ

w Kole. Powiatowy Zarząd Dróg może pomóc w oszacowaniu kosztów związanych z budową

w/w drogi dojazdowej po przedłożeniu niezbędnych do wyceny założeń dot: rodzaju

obciążenia, rodzaju konstrukcji, mapy z wykreśloną zwymiarowaną drogą, sposobu

odwodnienia. Zarząd prosi Wydział Gospodarki Nieruchomościami o ustalenie właściciela

działki (działek), na których miałaby zostać wybudowana w/w droga dojazdowa.

Ponadto Zarząd udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

p. Grzegorzowi Kujawie do reprezentowania Powiatu Kolskiego - Powiatowego Zarządu

Dróg w Kole przed Sądem Rejonowym w Kole w sprawie z powództwa Sławomira

Woszczyńskiego.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego poruszył następujące

tematy:

- zakup stolików i ławek do namiotu Powiatu, które będą wykorzystywane podczas działań

promocyjnych powiatu. Wydział PZ posiada zabezpieczone na ten cel środki w budżecie.

Koszt l zestawu (stolik + 2 ławki) wynosi ok. 360,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zakup 12

zestawów (stolik + 2 ławki).

- zakup gadżetów promocyjnych. Posiadane przez Wydział PZ zapasy gadżetów uległy

wyczerpaniu w związku z tym zachodzi konieczność ich uzupełnienia. Wydział PZ posiada

zabezpieczone na ten cel środki w budżecie. Zarząd wyraził zgodę na zakup gadżetów do

kwoty 5.000,00 zł.

- dot. pisma Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Kolski, w sprawie zabezpieczenia w budżecie

powiatu na 2015 r. środków finansowych w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na

realizację zadań wynikających z programów prewencyjnych dot. bezpieczeństwa oraz

porządku publicznego na terenie powiatu kolskiego. Zarząd rozpatrzy sprawę w później szym

terminie.

Ad 7.

Obecna na posiedzeniu dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole poruszyła następujące tematy:

- poinformowała o kwocie wypłaconego przez ubezpieczyciela zasądzonego odszkodowania

(600.000,00 zł), po stronie SPZOZ pozostała do wypłacenia kwota ok. 474.000,00 zł.

W związku z powyższym p. dyrektor zwróciła się do Zarządu z prośbą o rozważenie
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możliwości przyznania przez Powiat nieoprocentowanej pożyczki w kwocie ok. 474.000,00 zł

na rzecz SPZOZ w Kole. Zarząd oczekuje w tej sprawie na oficjalne pismo ze szpitala

wówczas powróci do tematu.

- poinformowała o projekcie dot. modernizacji oddziału chirurgii - w związku z wieloma

uwagami jest on na etapie poprawek. W związku z powyższym SPZOZ prosi o zmianę

terminu rozliczenia porozumienia zawartego z Powiatem w sprawie: "Modernizacja oddziału

chirurgii w SPZOZ w Kole" (31.01.2015 r.). Ponadto SPZOZ prosi o zmianę terminów

rozliczenia porozumień zawartych z Powiatem w sprawie: "Budowa drogi pożarowej

w SPZOZ w Kole" (do 31.12.2014 r.) - w zakresie zakupu kostki brukowej, która zostanie

wykorzystana przy budowie drogi pożarowej, "Modernizacja oddziału wewnętrznego I

w SPZOZ w Kole - etap II" (31.01.2015 r.). Zarząd zapoznał się i powróci do ternatu po

analizie złożonego przez p. dyrektor pisma w tej sprawie.

- p. dyrektor zaprosiła członków Zarządu do SPZOZ w Kole w dniu 10 grudnia 2014 r.

Zarząd sprawdzi możliwość uzgodnienia terminu spotkania.

Ad 8.

Na Zarządzie nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Anna Bocian

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki
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