Protokół nr 0022.1 06.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 18 stycznia 2017 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

się

o

godz.

10°0. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu

nr 1 do protokołu):

udział wzięli ( załącznik

1. Wieńczysław

Oblizajek

2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. JózefRybicki
oraz
Amelia Woźniak - Naczelnik

Wydziału

Andrzej Tomczyk - Sekretarz

Powiatu

Starosta powitał wszystkich
jest wymagane
(załącznik

Finansów

obecnych,

quorum i przystąpił

a następnie

na podstawie

do omawiania

listy obecności

tematów przewidzianych

stwierdził,

porządkiem

że

obrad

nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia
Ad. 1
Porządek

obrad został przyjęty

przez Zarząd.

Ad.2
Członkowie

Zarządu

0022.105.2016

z dnia

samym protokół

zapoznali

się

11 stycznia

2017 r. nie wnosząc

został przyjęty

z

treścią

protokołu

z

do niego

posiedzenia
uwag

Zarządu

i poprawek.

nr
Tym

i podpisany.

Ad3.
Starosta

korzystając

o spotkaniu
02 lutego

w sprawie
br., z udziałem

Zarząd potwierdził,
techniczny.

z obecności
budynku

p.

Chmieleckiego

mieszkalno

m.in. przedstawicieli

że budynek

ten przeznaczony

i

poinformował

- warsztatowego,
SPZOZ

które

odbędzie

oraz mieszkańców

jest do rozbiórki

się dnia

w/w budynku.

z uwagi na jego zły stan

.•.,.

"

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat planowanej rozbudowy szpitala.

Naczelnik Wydziału Finansów p. Amelia Woźniak przedstawiła propozycje zmian w budżecie
powiatu na 20 17 r.
Ad 5.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa przedstawił zestawienie propozycji
inwestycji i remontów dróg powiatowych, informacje wg stanu na dzień 17 stycznia br. Po
uwzględnieniu

propozycji

inwestycyjnych

Gmin Powiat powinien

5.594.290,60 zł. Zarząd przyjął' następujący

zabezpieczyć

łącznie

udział środków: Powiat 60%, Gminy 40%.

Następnie dyskutowano nad zadaniami jakie mogłyby zostać zrealizowane wspólnie z Gminą
Miejską Koło: przebudowa ul. Przemysłowej, przebudowa ulic Toruńskiej, Towarowej Piaski
(rondo), rozbudowa ul.
remont/modernizacja

agórnej - etap I (od ul. Konwaliowej

do ul. Boguszynieckiej),

fragmentu ul. Prusa. Zarząd powróci do tematu.

Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie procedur przetargowych

związanych z przebudową

drogi powiatowej Kaleń Mała - Jasieniec.
Ad6.
Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju

Zarządzania Kryzysowego

poruszył następujące

tematy:
-

przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie ustanowienia tytułu
honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego" oraz trybu i zasad j go nadawania.
Zarząd zapoznał się z projektem nie wnosząc uwag. Zostanie on przedłożony Radzie
Powiatu w miesiącu lutym br.

-

pismo Komendanta

Powiatowego

Policji w Kole w sprawie udzielenia wsparcia

finansowego w kwocie 560,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania - narady
rocznej podsumowującej

stan bezpieczeństwa na terenie powiatu kolskiego w 2016 r.

Zarząd wyraził zgodę.
oferta Redakcji "Przegląd
materiałów
kolorowa

Kolski" dot. podpisania

promocyjnych,

umowy na 2017 r. na emisję

koszt całej strony: czarno-biała

- 984,00 zł brutto,

- 1240,00 zł brutto, Zarząd wyraził zgodę na podpisanie

umowy na

dotychczas obowiązujących warunkach,
-

oferta Redakcji portalu
materiałów

"e-koło"

promocyjnych.

dot. podpisania

umowy na 2017 r. na

emisję

Kronika video - wzrost kosztów do kwoty 984,00 zł

brutto, Zarząd wyraził zgodę,

2

Ad 7.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Pajor przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu

Kolskiego

zawodowego
pobierane

w

sprawie

nauczycieli

przez

szkoły

ustalenia

oraz maksymalnej
wyższe

planu

dofinansowania

form

kwoty dofinansowania

i zakłady kształcenia

doskonalenia

opłat za kształcenie

nauczycieli,

a także ustalenia

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017.
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

r 0025.106.149.2017

Ponadto p. Pajor przedstawiła:
sprawozdanie
stopniach

z wysokości

średnich wynagrodzeń

awansu zawodowego

nauczycieli

w szkołach prowadzonych

na poszczególnych
przez Powiat Kolski

w 2016 r. Zarząd zapoznał się.
zestawienie

zatrudnionych

w

Bursie

Szkolnej,

Poradni

Psychologiczno

Pedagogicznej

oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

pracowników

administracji

i obsługi

pracowników

oraz

zestawienie

dot.

możliwej

ilości

administracji i obsługi po ewentualnym połączeniu w/w jednostek w Zespół. Zarząd
zapoznał się.
wniosek o wprowadzenie

zmian w planie finansowym

dot. podziału środków na

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zarząd wyraził zgody.

Zarząd ustalił skład komisji
publicznego

w zakresie

konkursowej

upowszechnianie

ds. opiruowarua

kultury

fizycznej,

ofert na realizację

sportu,

turystyki

zadania

i rekreacji

oraz

zwiększenie aktywności kulturalnej. W jej skład wchodzą: p. Anna Pajor, p. Józef Rybicki,
l przedstawiciel organizacji pozarządowej.
Ad 8.
Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
w Kole (ZSEA.254.1.476.20 16) prośba o wyrażenie zgody i przyznanie służboweno

telefonu

komórkowego dla j dnostki. Zarząd wyraził zgodę.
Ad 9.
Na posiedzeniu Zarządu nic wni .siono więcej spraw.
Na tym protokół zakończono.
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Podpisy Członków Zarządu:
l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki
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