Protokól nr 0022.120.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 9 maja 2017 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

się o godz.

900•

Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):
l. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Urszula Kikosicka
4. Józef Rybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu
Amelia Woźniak -

aczelnik Wydziału Finansów

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. 1
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad. 2
Członkowie

Zarządu

zapoznali

SIę z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

0022.119.20 17 z dnia 25 kwietnia 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym
samym protokół został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Pajor poruszyła następujące tematy:
-

przypomniała

o

konieczności

opracowania

planu

ochrony

zabytków,

koszt

przygotowania planu wyniesie ok. 20.000 zł. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie
środków w budżecie, Wydział OK przygotuje w tej sprawie stosowne pismo;

-

pismo Miejskiego Domu Kultury w Kole, prośba o wsparcie finansowe w wysokości
2.500 zł Ogólnopolskiego
może dofinansować

Konkursu Tańców Polskich ,,0 Królewskie Koło". Powiat

w/w imprezę wyłącznie będąc jej współorganizatorem.

wyraził zgodę na współorganizację

Konkursu oraz zabezpieczył

Zarząd

na ten cel środki

w kwocie 1.500 zł, będą one pochodzić z budżetu Wydziału OK. Wydział poinformuje
MDK;
-

pIsmo

Towarzystwa

Samorządowego,

współorganizacji

oraz wsparcia

Terytorialnym".

Zarząd

zabezpieczenie

Zarząd

finansowego

wyraził

zgodę

na

Powiatowy

konkursu

w

"Wiedzy

Kole,

dot.

o Samorządzie

współorganizację

konkursu

oraz

środków w kwocie do 2.000 zł na zakup nagród dla najlepszych

uczestników z powiatu kolskiego. Wydział OK udzieli odpowiedzi;
przypomniała
dyrektorom:

o konieczności
Specjalnego

wypowiedzenia

Ośrodka

do końca maja br. umów o pracę

Szkolno - Wychowawczego

Szkolnej w Kole oraz Poradni Psychologiczno
związane jest z planowanym

utworzeniem

w Kole, Bursy

- Pedagogicznej

w Kole. Powyższe

Zespołu Opiekuńczo

- Edukacyjno

-

Wychowawczego w Kole.
Ad 4.
Pani Edyta

Grabowicz

z Wydziału

Promocji,

Rozwoju

i Zarządzania

w nawiązaniu do wniosku Gminy Miejskiej Koło przedstawiła

Kryzysowego

projekt uchwały Zarządu

Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Koła na lata 2017 - 2020.
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 Nr 0025.120.176.2017

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

p. Wasiak poruszył

tematy dot. udzielenia wsparcia finansowego dla:
- Komendy
mundurowych
O

Powiatowej

Policji w Kole, która organizuje

oraz mini turniej dla przedszkolaków.

turniej

Komendant

piłki nożnej

służb

zwrócił się z prośbą

wsparcie finansowe organizacji turnieju. Zarząd wyraził zgodę na zakup gadżetów do kwoty

700 zł z budżetu Komisji Bezpieczeństwa. Wydział PZ poinformuje KPP w Kole;
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- Parafii Rzymskokatolickiej

Matki Boskiej Częstochowskiej

w Kole, która zwróciła się

z prośbą o wsparcie organizacji "Koncertu Uwielbienie" w formie dofinansowania wynajęcia
profesjonalnej sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem (koszt - 6.000 zł). Zarząd wyraził
zgodę na wsparcie w kwocie 1.000 zł. Wydział PZ udzieli odpowiedzi.

Ponadto p. Wasiak poinformował o przygotowaniach

do dożynek powiatowych,

które będą

organizowane wspólnie w Gminą Wiejską Koło. Wójt Fret zaproponował aby odbyły się one
w Zespole

Szkół Centrum

Kształcenia

Rolniczego

w Powierciu.

Zarząd zaakceptował

propozycję Wójta.
Ad 5.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa nawiązał do tematu "Przebudowy
mostu na rzece Rgilewce w miejscowości

Grzegorzew".

zadania został złożony, p. Kujawa w Ministerstwie
poinformowany

Infrastruktury

i Budownictwa

tego
został

o przyznaniu dla Powiatu Kolskiego dotacji na w/w zadanie w wysokości

1.251.800 zł (wnioskowana
wnioskowanej

Wniosek o dofinansowanie

kwoty

kwota wynosiła

dotacji

zachodzi

1.500.000 zł). W związku

konieczność

uzupełnienia

z obniżeniem

deficytu

środków

finansowych w kwocie 248.200 zł. Zarząd wyraził zgodę.
Ad 6.
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nawrockich

zamieszkałych

ieruchomościami p. Jóźwiak przedstawiła pismo państwa

w Przedczu

dot. nabycia od Powiatu części nieruchomości

położonej przy ul. Umińskiego w Przedczu. Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż warunkując ją
pokryciem przez wnioskodawców

kosztów wydzielenia geodezyjnego, kosztów notarialnych

oraz kosztów operatu szacunkowego.

Ponadto Zarząd podjął dwie decyzje w sprawie:
•

wygaśnięcia trwałego zarządu (GN.P.6844.7.2017).
trwałego zarządu Powiatowemu

Postanowiono orzec wygaśnięcie

Zarządowi Dróg w Kole - nieruchomość położona

w Olszówce, która nie jest zajęta pod drogę powiatową, stanowi wody płynące.
•

ustanowienia
nieodpłatnie

trwałego

zarządu

(GN.P.6844.8.2017).

w trwały zarząd Powiatowego

Postanowiono

przekazać

Zarządu Dróg w Kole nieruchomość

zajętą pod drogę powiatową w Kole, przy ul. Powstańców Wlkp.
Ad 7.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Chmielecki oraz
- Główna księgowa poruszyli następujące tematy:
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omówiła sprawozdanie

z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2016. Aktywa trwałe
wzrosły w porównaniu do 2015 roku ubiegłego o 579 861,44 zł. Na kwotę tę składają się:
zakup trzech ambulansów z wyposażeniem (w formie leasingu) oraz środki trwałe w budowie
(budowa II etapu drogi pożarowej ze środków organu założycielskiego).

Aktywa obrotowe

natomiast wzrosły o 140 182,64 zł. Wpływ na to miały należności wyższe o 738 470,17 zł
oraz stan środków w kasie i na rachunkach bankowych, który był niższy w stosunku do roku
ubiegłego

o kwotę

672 281,94

zł (z uwagi

na zapłatę

zobowiązań

wymagalnych).

W przypadku pasywów sytuacja w stosunku do roku 2015 przedstawia

się następująco:

jednostka zanotowała wzrost kapitału (funduszu) własnego o kwotę zysku za rok 2016, tj.
l 220 854,48 zł; zobowiązania
krótkoterminowe

długoterminowe

wzrosły o 47 084,61 zł; zobowiązania

wzrosły o 78 798,35 zł; zobowiązania

z tytułu dostaw i usług spadły

o kwotę 143 552,60 zł;
- poinformowali, że wniosek JOWISZ dot. rozbudowy i modernizacji SPZOZ w Kole został
złożony, jest on obecnie na etapie oceny;
- poinformowali, że czynią starania o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych m.in.
na termomodemizację

budynków szpitala;

- dyrektor poszukuje zewnętrznego

inwestora, który będzie zainteresowany

utworzeniem

centrum opieki senioralnej.
Ad 8.
Zarząd zapoznał się z pismami:
Komisji

Gospodarczej

Rady

Powiatu

Kolskiego

dot.

rozważenia

możliwości

zwiększenia obsady kadrowej na stanowisku Powiatowego Rzecznika Konsumentów z
uwagi na dużą ilość prowadzonych

spraw. Rzecznik w swojej pracy na bieżąco

wspierany jest przez osoby odbywające staż zawodowy.
Komisji

Spraw

Społecznych

Rady

Powiatu

Kolskiego

w sprawie

możliwości

przyznania podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji szkół i placówek
oświatowych. Zarząd powróci do tematu.
-

Zespołu Szkół Plastycznych w Kole, ZSP.0612.10.2017, w sprawie udzielenia pomocy
poprzez

współfinansowanie

niezbędnych

zabezpieczeń

parku

będącego

Zespołu Pałacowo - Parkowego w Kościelcu, którego użytkownikiem

częścią

jest Zespół

Szkół Plastycznych. Zarząd powróci do tematu.
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Krajowego

Centrum Bezpieczeństwa

Ruchu Drogowego,

udziału w seminarium dot. bezpieczeństwa
chce się żyć" połączonym

zaproszenie

do wzięcia

w ruchu drogowym pn. "Bezpiecznie -

z programem artystycznym.

Z uwagi na brak wolnych

środków finansowych na powyższy cel Zarząd nie wyraził zgody na udział.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
l. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Urszula Kikosicka
4. Józef Rybicki
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