Protokół nr 0022.3.2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 17 grudnia 2014 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

się o godz.

1000• Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Urszula Kikosicka
4. Czesław Marek
5. Józef Rybicki
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 0022.2.2014
z dnia 10 grudnia 2014 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad 3.
Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia
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 0025.3.5.2014

Zmiany do budżetu przyjęte powyższą uchwałą:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.12.2014,

przesunięcie między §§

na kwotę 5.200,00 zł oraz 2.675,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
oraz uregulowanie świadczeń społecznych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo
- wychowawczych.
- Powiatowy Urząd Pracy w Kole, KF.RK.3011-11/2014,
15.050,00 zł, z przeznaczeniem

na wynagrodzenia

przesunięcie między §§ na kwotę

osobowe, wynagrodzenia

bezosobowe

(zastępstwo procesowe), materiały i wyposażenie, opłaty za administrowanie.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie, ZSP.0320/30/2014, przesunięcie między §§

na kwotę 3.945,00 zł, z przeznaczeniem na zakup laptopa, rzutnika, drukarki oraz materiałów
biurowych.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie, ZSP/0320/35/2014, przesunięcie między §§

na kwotę: 660,00 zł z przeznaczeniem

na zakup koszy, dozowników do mydła i ręczników

papierowych; 87,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości do świetlicy szkolnej;
7.015,00

zł z przeznaczeniem

14.845,00 zł z przeznaczeniem

na wynagrodzenia
na wynagrodzenia

oraz zakup pomocy

dydaktycznych;

oraz zakup wyposażenia

stanowisk

egzaminacyjnych.
- Poradnia Psychologiczno

- Pedagogiczna

w Kole, przesumęcie

między §§ na kwotę

16.550,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W dalszej części Skarbnik przedstawił propozycje zmian, które zostaną przedstawione na sesji
Rady Powiatu:
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD.GK.75.12.2014,

przesunięcie między §§ na kwotę

35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zarząd wyraził zgodę.
Wicestarosta

poinformował,

że Powiatowy

Zarząd Dróg zgłasza, iż zabraknie

środków

finansowych w kwocie 5.200,00 zł na zamknięcie budżetu zadania pn. "Przebudowa ulicy
Bliznej w Kole". Zarząd wstępnie wyraził zgodę na uzupełnienie w/w środków jednak czeka
na oficjalne pismo w tej sprawie.

?

- Powiatowe
dochodów

Centrum

i wydatków

Pomocy

Rodzinie w Kole, FK.3001.9.2014,

o kwotę 13.951,00 zł z przeznaczeniem

zwiększenie

planu

na zakup materiałów

i wyposażenia - zakup oprogramowań komputerowych. Zarząd wyraził zgodę.
- Dom Pomocy Społecznej w Kole, DPS.470.2014.K,
34.267,00 zł z przeznaczeniem

przesunięcie

między §§ na kwotę

na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup

żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii, zakup usług, korektę odpisu
na ZFŚS. Zarząd wyraził zgodę.
- Bursa Szkolna w Kole, Bsz.0714.30.2014.K,

zwiększenie

planu dochodów

na kwotę

1.200,00 zł, zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 21.643,00 zł z przeznaczeniem na
zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, opłaty z
tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- Zespół

Szkół Ekonomiczno

Zarząd wyraził zgodę.

- Administracyjnych

w Kole, ZSEA.311 0.25 .508.20 14,

przesunięcie między §§ na łączną kwotę 43.877,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek
ZUS, zakup wyposażenia, wynagrodzenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup
usług pozostałych. Zarząd wyraził zgodę.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.16.2014, przesunięcie
między §§ na kwotę 7.360,00 zł z przeznaczeniem na delegacje, nagrody uznaniowe, zakup
materiałów i wyposażenia. Zarząd wyraził zgodę.
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole, SOSW.3110.5/2014,

przesunięcie

między §§ na łączną kwotę 15.360,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zarząd wyraził
zgodę,

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole, przesunięcie między §§ na kwotę
3.374,00 zł z przeznaczeniem na delegacje nauczycieli. Zarząd wyraził zgodę.
- Liceum

Ogólnokształcące

w Kole, przesunięcie

między

§§ na kwotę

4.436,00

zł

§§ na kwotę 37.260,00

zł

z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS. Zarząd wyraził zgodę.
- Liceum

Ogólnokształcące

z przeznaczeniem

w Kole, przesunięcie

między

na częściowe opłacenie składek ZUS, zakup dodatkowych

kamer do

monitoringu oraz zakup monitorów do sal lekcyjnych. Zarząd wyraził zgodę.
- Minister Finansów, ST5/4822/36p/BKU/14,

informacja o przyznaniu ze środków rezerwy

części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 22.625,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie
kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli. Zarząd wyraził zgodę.
- Minister Finansów, ST5/4822/31p/BKU/14,

informacja o przyznaniu ze środków rezerwy

części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 10.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie

wyposażenia

w

sprzęt

szkolny

i pomoce

dydaktyczne

Poradni

Psychologiczno

-

Pedagogicznej. Zarząd wyraził zgodę.
- Poradnia Psychologiczno

- Pedagogiczna

w Kole, PP-P.3003.16.2014.K,

między §§ na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem

przesumęcle

na zakup pomocy dydaktycznych

wykorzystywanych przy pracy z dziećmi - aparatura BIOFEEDBACK. Zarząd wyraził zgodę.
- Zespół

Szkół Ponadgimnazjalnych

dochodów i wydatków

w Kłodawie,

ZSP/0320/35/14,

o kwotę 8.879,00 zł z przeznaczeniem

zwiększenie

planu

na częściowe zapłacenie

składki na ubezpieczenie społeczne. Zarząd wyraził zgodę.
- Zespół

Szkół Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

118512014, zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę

w Kościelcu,

ZSRCKU

10.977,00 zł, przesunięcie między

§§ na kwotę: zmniejszenia łącznie - 68.267,00 zł, zwiększenia łącznie - 79.244,00 zł, z
przeznaczeniem
konserwacji

na opłacenie składek na ubezpieczenia

ksero,

dydaktycznych,

zakup

naprawę

odzieży
kotłowni

społeczne i zdrowotne, wykonanie

dla pracowników
gazowej,

w ramach

opłacenie

bhp, zakup

szkoleń, wypłatę

pomocy

wynagrodzenia

doradcy metodycznemu, opłacenie usług telefonii komórkowej. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Skarbnik przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej Powiatu Kolskiego na 2015 rok oraz projekcie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2015 - 2024. Obie opinie RIO są pozytywne. Zarząd przyjął do wiadomości.
Ad 4.
Pani dyrektor Polewska poruszyła kwestię konieczności

utworzenia od stycznia 2015 r.

dodatkowego etatu dla koordynatora pieczy zastępczej, co jest wymagane ustawowo. PCPR
w obecnym stanie zatrudnienia nie jest w stanie obsadzić tego stanowiska stąd konieczność
dokonania naboru na powyższe stanowisko. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto p. Polewska przedstawiła jak wygląda funkcjonowanie
Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowego Zespołu ds.

od strony organizacyjnej. Dyrektor Polewska powróci do

tematu w późniejszym terminie.
Ad 5.
Naczelnik

Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami

poinformowała

o wniosku

Polskiej

Spółki Gazownictwa, która zwróciła się z prośbą o ustanowienie służebności przejścia przez
nieruchomość

będącą

własnością

W przypadku dokonania jednorazowej

Powiatu

Kolskiego

w

miejscowości

Powiercie.

płatności przez Spółkę kwota do zapłaty wyniesie

4

6.797,00 zł, w przypadku płatności w ratach rocznych - 297,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na
ustanowienie służebności i przyjął jednorazową formę płatności.
Ad 6.
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. JózefRybicki

.

