Protokół nr 0022.105.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 11 stycznia 2017 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

10°0. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. Józef'Rybicki
oraz
Amelia Woźniak -

aczelnik Wydziału Finansów

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. l
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad.2
Członkowie
0022.104.2016

Zarządu

zapoznali

SIę z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

z dnia 04 stycznia 2017 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Pani Edyta

Grabowicz

z Wydziału

Promocji,

Rozwoju

i Zarządzania

Kryzysowego

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody
Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej. Zarząd zapoznał się z projektem nie
wnosząc do niego uwag.
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Ad 4.
Naczelnik Wydziału Finansów p. Amelia Woźniak przedstawiła trzy projekty uchwał Zarządu
Powiatu Kolskiego:
-

w sprawie

zatwierdzenia

planów finansowych

jednostek

budżetowych

powiatu

kolskiego na 2017 rok
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona
-

w sprawie przekazania

r 0025.105.146.2017

uprawnień kierownikom jednostek

organizacyjnych powiatu

kolskiego
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów

°

- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona
-

r 0025.105.147.2017

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
uraz innych zadan zleconych jednostkom samorzqdu terytorialnego ustawami na 2017
rok

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów

°

- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona

r 0025.105.148.2017

Ponadto p. Woźniak przedstawiła zmiany do budżetu powiatu na 2017 r., m.in.:
-

zabezpieczenie z rezerwy ogólnej środków finansowych w kwocie 144.000,00 zł na
realizację porozumienia z Gminą Miejską Koło na utrzymanie czystości i porządku na
drogach powiatowych w m. Kole. Zarząd wyraził zgodę;

-

Wydział Organizacyjny i Zdrowia, OZ.3026.1.2017, dot. utworzenia zadania o nazwie
"Zakup klimatyzatora dla Wydziału KT" ze środków zabezpieczonych
rozdz. 75020 §6060 w kwocie 4.500,00 zł. Powyższe spowodowane
klimatyzatora w pomieszczeniu

w dziale 750
jest awarią

serwerowni budynku B w Wydziale Komunikacji i

Transportu. Zarząd wyraził zgodę;
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II

••

Wydział Promocji,
przesunięcia

Rozwoju

między

ubezpieczenie

i Zarządzania

Kryzysowego,

PZ.3026.1.2017,

§§ kwoty 426,56 zł z przeznaczeniem

dot.

na składki

na

społeczne oraz utworzenia planu wydatków na kwotę 203,84 zł w

dziale 750 rozdz. 75045 §4120 Fundusz Pracy. Zarząd wyraził zgodę;
przyjmuje

się również

do budżetu zewnętrzne

środki na realizację

projektów:

"Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych
usług publicznych

Powiatu Kolskiego"

i " owoczesne

zawodowym elementem rozwoju gospodarczego

t chnologie w kształceniu

ob zaru funkcjonalnego

powiatów

tureckiego i kolskiego".
Ad 5.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa omówił dwa projekty uchwal Rady
Powiatu Kolskiego:
-

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej (dot. ul. Grodzkiej);

-

w sprawie powierzenia

Gminie Miejskiej Koło prowadzenia

zadania publicznego

w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych
na terenie miasta Koła w roku 2017.
Zarząd zapoznał się z powyższymi projektami uchwał nie wnosząc do nich uwag.

Ponadto p. Kujawa poruszył temat:
- pisma Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dot. wyrażenia zgody na wykonanie
przyłącza

gazowego

nieruchomości

i budowę kotłowni

położonej

zasilanej gazem ziemnym

na wspólnej części

w Kole przy ul. Toruńskiej 200. Zadanie będzie finansowane

w całości przez Województwo Wielkopolskie. Opinia Powiatowego Zarządu Dróg w Kole jest
pozytywna. Zarząd wyraził zgodę na wykonanie

przyłącza i budowę kotłowni, warunki

przebiegu przyłącza gazowego na w/w nieruchomości ustali Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
- przebudowy

mo tu na rzece Rgilewce

kompletną dokumentację

techniczną

w miejscowości

Grzegórzew.

Powiat posiada

na to zadanie, istnieje również możliwość pozyskania

dofinansowania

w ramach 10% rez rwy subwencji ogólnej. Możliwość zleżenia

dofinansowanie

uzależniona jest od zabezpieczenia

środków finansowych

wniosku

O

przez j dnostki

samorządu terytorialnego (60% wkładu własnego - Powiat Kolski, 40% wkładu własnego Gmina Grzegorzew).

Termin składania wniosków upływa 10 lutego br. Żarzad rozważy

możliwość złożenia wniosku i powróci do tematu.

Starosta poprosił Dyrektora Kujawę o oszacowanie l osztów przebudowy ul.

agórnej w Kole

na odcinku od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Beguszyniecką.
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Ad6.

Pan Cezary Chmielecki p.o. Dyrektor Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole poinformował o:
- poziomie realizacji kontraktu z NFZ za 2016
- ogłoszeniu

zamówienia

usługi

L -

łącznie 106,24%;

dot. kompleksowego

świadczenia

usług

w zakresie

całodobowego utrzymania czystości w SPZOZ w Kole, wpłynęły dwie oferty przekraczające
kwotę jaką SPZOZ zabezpieczył na to zadanie;
- złożeniu przez firmę SMIF wniosków w Urzędzie Miasta Kola dot. rozbudowy szpitala
i budowy Powiatowego Centrum Opieki Senioralnej.
Zarząd zapoznał się z przedstawionymi wyżej tematami.

Ponadto Starosta poprosił aby p.o. Dyrektor odniósł się pisemnie do pisma
w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych.
Ad 7.
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia
powiatem konińskim,

pomiędzy

Powiatem

Kolskim a Miastem

Konin oraz

tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w

zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Zespół Szkół Plastycznych w Kościelcu zwrócił się z prośbą o pomoc w organizacji oraz
dofinansowanie

planowanej

sesji popularnonaukowej

pt.: "Historie

równoległe:

Cościelec Kreutzów", Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie na
powyższy cel środków w kwocie 2.000,00 zł.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu zwrócił się z prośbą
o wyrażenie zgody na otwarcie oddziału technikum w zawodzie: technik cyfrowych procesów
graficznych. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił pozytywną opinię w tej sprawie
informując jednocześnie

że Dyrektor ZSRCKU przedstawi

ko zty finansowe utworzenia

nowego kierunku. Zarząd wyraził zgodę na utworzenie w/w kierunku.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: A~na Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki
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