
Protokół nr 0022.108.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 02 lutego 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1100. Obradom przewodniczy I Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybleki

oraz

Amelia Woźniak - aczelnik Wydziału Finansów

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

tarosta 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

0022.107.2016 z dnia 25 stycznia 2017 -r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

sarn m protokół został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i portu p. Pajor przedstav iła pisma:

- Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.KA.111 0.1.20 17. informacja o zamiarze

odwołania ze stanowiska kierownika szkolenia praktycznego . która złożyła

rezygnację z pełnionej funkcji w związku z oddelegowaniem do pracy w Związku



Nauczycielstwa Polskiego. Opinia Zarządu w powyższej sprawie jest pozytywna, Zarząd

powróci do tematu.

- Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole dot. objęcia patronatem

honorowym oraz udzielenia" sparcia finansowego festiwalu piosenki ,.Co mi 'N duszy gra"

Opole w Kole. Opinia Wydziału Oświaty, Kultury i portu (OK.4323.2.5.20 17) jest

pozytywna. Zarząd wyraził zgody na udzielenie wsparcia rinansowego w kwocie 1.000 zl

z przeznaczeniem na zakup nagród. rodki będą pochodzić z budżetu Wydziału OK. Wydzial

poinformuje szkołę.

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole, prośba o ustosunkowanie się do

kwestii związanych z planowaną zmianą siedziby SOSW (jakie placówki znajdą się

w strukturze organizacyjnej tworzonego zespołu placówek, czy umov y z nauczycielami

i pracownikami Ośrodka będą rozwiązywane i zawierane od nowa). Zarząd poinformował, że

nadal trwają rozmowy dot. struktury organizacyjnej zespołu. Kwestie kadrowe będą zależały

od Dyrektora O v .

Następnie p. Pajor przedstawiła projekt uchwaty Rady Powiatu Kolskiego w sprawie projektu

dostosowania sieci zkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego

wprowadzanego ustav ą - Prav o oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych

i specjalnych mając ch siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego. Zarząd nie wniósł uwag do

projektu.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała także, że w celu wyłonienia

dyrektora planowanego zespołu opiekuńczo - wychowawczego konieczne będzie

przeprowadzenie konkursu na w/w stanowisko. Zaproponowała również organizację

Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Babiaku w maju br. Zarząd zaakceptował po mysi

proponując datę 27 maja 2017 r.

Ad 4.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole poinformov ala o:

100% wykorzystaniu przyznanych \i 2016 r. środków w ramach PFRO ;

- ogłoszeniu nowych warunków dla Programu "Wyrównywania różnic między

regionami";

- przystąpieniu do realizacji Programu "Z Troską" realizowanego przez PCPR w Kole;

- propozycji u talenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu

Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21 na rok 2017 w kwocie
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3.298,00 zl. a w Domu Pornocy Społecznej \\ Kole przy ul. Blizna 55 \\ kwocie

3.066.00 Li. Zarząd \\ yraził zgody:

- pozytywnej opinii PCPR w Kole 'vI, sprawie dofinansowania kosztów prac związanych

z wymianą konstrukcji dachowej na budynku Stowarzyszenia na Rzecz Osób

z l iepełnosprawnością Intelektualną w Kole. Całość robót oszacowano na kwotę
--

300.000 zł, Stowarzyszenie zebrało już 180.000 zł na tcn cel, brakuje .I20.000 zł. I a

chwi lę obecną brak w budżecie powiatu na 2017 r. środków na powyższy cel. Zarząd

powróci do tematu przy podziale wolnych środków z budżetu powiatu oraz środków

Pr-RON.

aczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekty uchwał Zarządu

Powiatu Kolskiego:

w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wynajem
. .

ponueszczcrua.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- v strzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona r 0025.108.154.2017

w sprawie zmiany uchwaly w przedmiocie wyrażenia zgody na wynajem

pomieszczenia.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem podda I tę kwestię glosowaniu:

- wniosek poparło - głosóv 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona r 0025.108.155.2017

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa dla p. Cezarego Chmieleckiego - p.o. Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, do złożenia oświadczenia

w imieniu Powiatu Kolskiego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

położoną w Kole, przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 25 na cele realizacji projektu

"Wyposażenie środowisk in formaty .znych umożliwiające wdrożenie Elektronicznej

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami

leczniczymi samorządu województv a".



,
Starosta pointormowal o złożeniu Burrnistrzow i Miasta Koła oferty sprzedaży zabudowanej

nieruchomości gruntowej położonej \.\'Kole przy ul. Mickiewicza 27 (tzw. "Sejmik"). Zarząd

oczekuje na informację zwrotna w tej sprawie.

Ad 6.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa powróci ł do tematu przebudowy

mostu na rzece Rgilewcc \\' m. Orzegórzew .. a to zadanie należy zabezpieczyć (łącznie ze

środkami Gminy) kwotę 1.500.000 zł. z czego -ł00.000 zł Gmina Grzegórzew zobowiąże się

do zwrotu w przyszłych latach. Gmina Grzegórzew przesłała projekty uchwał Rady Gminy

w po"•...yższej sprawie. Powiat oczekuje na ich podjęcie.

tarosta zapoznał członków Zarządu Powiatu z pismem Komisji Gospodarczej Rady Powiatu

Kolskiego w sprav ie określenia kwoty jaka zostanie zabezpieczona w 2017 r. na zakup

sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg \\ Kole. a tępnie Starosta przedstawi I

przygotowany przez Dyrektora Kujawę wykaz potrzeb \\. zakresie zakupów inwestycyjnych

dla PZD w Kole. Dyrektor poinforrnov al. że naj pilniejszym zakupem jest zakup samochodu

dostawczego oraz przyczepy ciągnikowej, Szacew any koszt zakupu \~/w sprzętów '" ynosi

232.000 zł. Zarząd uwzględni w miarę możliwoś 'i zapotrzebowanie PZD przy podziale

wolnych środków.

Ad 7.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

zamieszkalej prośba o w parcie finansowe akcji.. azywarn Się- ----
Miliard! One Bilion Rising' - ogólnoświatov ej kampanii przeciw przemocy wobec kobiet.

- -
I. uwagi na brak wolnych środków w budżecie powiatu udzielenie wsparcia finansowego nie

będzie możliwe.

- z ofertą firmy Extranet w sprawie aktualizacji trony internetowej oraz BlP Powiatu

Kolskiego wraz ze szkoleniem dla pracowników. którzy je prowadzą, Koszt aktualizacji wraz

ze szkoleniem \ yniesie do 3.700 zł. Zarząd wyraził zgodę.

a posiedzeniu Zarządu nic \ niesiono więcej pra\\.

a tym protokół zakończono.

Protokólowała: Anna Krupińska

.....,.:~~'<~t.);- .
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Podpisy Członków Zarn!du:

I. Wicńczyslaw Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. JÓLt:f' Rybkki
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