Protokół nr 0022.122.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 24 maja 2017 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

1000•

Obradom

przewodniczył

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. JózefRybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu
Amelia Woźniak - Naczelnik 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
0022.121.2017

Zarządu

zapoznali

SIę z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

z dnia 17 maja 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym

protokół został przyjęty i podpisany.
Ad 3.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Pajor omówiła projekty uchwał Zarządu
Powiatu Kolskiego:

l

•

w

sprawie

odwolania

ze stanowiska

dyrektora Specjalnego

Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole
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 Nr 0025.122.178.2017
•

'w

sprawie

odwołania

ze

stanowiska

dyrektora

Poradni

Psychologiczno

-

Pedagogicznej w Kole
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 Nr 0025.122.l79.2017
•

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Kole

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 Nr 0025.122.180.2017
•

w

sprawie ogłoszenia

konkursu na stanowisko

Dyrektora Zespołu Opiekuńczo -

Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13,62-600 Kolo
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 Nr 0025.122.181.2017

Ad 4.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa:
- przedstawił koncepcję remontu odcinka ul. Prusa w Kole. Zarząd zapoznał się.
- poinformował

o wniesionych

zastrzeżeniach

do postępowania

o wydanie

decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla "Budowy odcinka drogi powiatowej nr
3206P Łuczywno

- Drzewce"

zjazdów na pole i do zabudowań,

przez:

~o dot. uwzględnienia
:. wykupienia dwóch działek

2

powstałych

po podziale działki nr 176, Choice Genetics Polska Sp. zo.o. dot. zmiany

przebiegu planowanej

drogi, która wchodzi w narożnik ogrodzenia

zlokalizowanego

na

działce nr 245. Zarząd ustalił, że dwa zjazdy zostaną uwzględnione, jednak wymaga się aby
wnioskodawca złożył wniosek i uzyskał decyzję na lokalizację zjazdów, w kwestii wykupu
działek Zarząd postanowił nabyć w/w działki po złożeniu przez dotychczasowych właścicieli
odpowiedniego

wniosku. Zastrzeżenie

Choice Genetics Polska Sp. zo.o. nie może zostać

uwzględnione, zmiana przebiegu planowanej drogi powiatowej
konieczność

zmiany

geodezyjnych

istniejącego

nieruchomości

projektu

narażając

i projektowanych

budowlanego

Powiat

Kolski

nr 3206P spowodowałaby

na konieczność

podziałów

wydatkowania

dodatkowych środków finansowych oraz odsuwając w czasie realizację inwestycji.
Ad5.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

p. Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Kolskiego (do t. nieruchomości

Powiatu

przy ul. Mickiewicza 27, tzw. "sejmiku"). Projekt uchwały

został uzupełniony o dodatkowy paragraf dot. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny nieruchomości w wysokości 50%. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Następnie p. Jóźwiak poruszyła temat dot. propozycji wykupienia wieczystego użytkowania
części nieruchomości przy ul. Prusa w Kole (przy firmie Orange) celem uregulowania pasa
drogowego. Zarząd wyraził zgodę.

Zarząd

podjął

Postanowiono

decyzje

w sprawie

orzec wygaśnięcie

Wychowawczemu
ul. Mickiewicza

wygaśnięcia

trwałego

trwałego

zarządu

zarządu Specjalnemu

w Kole - do nieruchomości

gruntowej

(GN.P.6844.9.2017).

Ośrodkowi

zabudowanej

27 w Kole. Sytuacja ta spowodowana jest planowanym

Szkolno -

położonej

przy

przeniesieniem

SOS W do nowej siedziby przy ul. Kolejowej 13 w Kole.
Ad6.
Naczelnik Wydziału Finansów

p. Woźniak przedstawiła

propozycje

dodatkowych

zmian

w budżecie powiatu kolskiego na 2017 r.:
zwiększa się środki finansowe o 10.000 zł na przygotowanie dokumentacji w związku
z planowaną

budową

sali gimnastycznej

przy Zespole

Szkół Rolnicze Centrum

Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Zarząd wyraził zgodę;
przenosi

się między

§§ kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem

na uiszczenie

opłat

sądowych na zasiedzenia. Zarząd wyraził zgodę;

3

wprowadza się środki finansowe w kwocie 168.250 zł z przeznaczeniem na podwyżki
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Zarząd wyraził zgodę.
Ad 7.
Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi pismami:
- Uczniowskiego

Klubu Sportowego

"Maraton"

z Bogusławie,

dot. udzielenia

wsparcia

finansowego w organizacji jubileuszu 20 lecia działalności UKS "Maraton", który zbiega się
z 70. rocznicą oddania budynku szkolnego w Bogusławicach,
Podstawowej w Bogusławieach
części budynku szkolnego.

33. rocznicą nadania Szkole

imienia Wincentego Witosa oraz 20. rocznicą oddania nowej

Zarząd zauważył, że taki wniosek powinien zostać złożony

w ramach konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań publicznych.
Z uwagi na brak wolnych

środków finansowych

w budżecie powiatu

Zarząd nie ma

możliwości wsparcia jubileuszu.
- e-rnailem
W

bieżącym

__
roku

przebudowanym

w sprawie ukończenia w 2017 r. remontu ul. 3 Maja w Kole.

zostanie

dokończone

wykonanie

oznakowania

poziomego

już odcinku ulicy. W budżecie na 2017 r. nie przewidziano

na

środków

finansowych na kontynuację przebudowy w/w ulicy.
- Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kolskiego, dot. zapewnienia w 2017 r. środków
finansowych na remont nawierzchni
przeprowadzony

ul. Wiejskiej w Kole. Remont nawierzchni zostanie

w ranlach środków finansowych (przeznaczonych

na remonty) z budżetu

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.
- Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, OK.3021.16.7.2017,

dot. przekazania zaliczek celem

realizacji odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie złożonych przez
szkoły pism na łączną kwotę 550.283 zł. Zarząd wyraził zgodę.
Ad 8.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
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2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka

5. JózefRybicki

5

