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Protokół nr 0022.135.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 22 sierpnia 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10°°. 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. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następn ie 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 0022.134.2017 z

dnia 16 sierpnia 20 J 7 L, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.



Ad3.

Pani Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu poruszyła następujące tematy:

- Zespół Szkół Technicznych w Kole - prośba o zgodę na powołanie II wicedyrektora w ZST w

Kole. Zarząd zlecił przygotowanie przez Pana Dyrektora wyliczenia kosztów co do zatrudnienia

II wicedyrektora pełniącego również funkcję kierownika kształcenia praktycznego przy założeniu

że, część zadań otrzyma również kierownik warsztatów.

Głos w sprawie zabrał Pan Jarosław Wasilewski p. o. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w

Kole, który chce powołać li wicedyrektora w miejsce kierownika kształcenia praktycznego.

Stanowisko wicedyrektora i kierownika kształcenia praktycznego nie są stanowiskami

równoważnymi natomiast uprawnienia wicedyrektora są nieporównanie większe. Powołując II

wicedyrektora pan Wasilewski informuje iż koszt utrzymania tego stanowiska będzie niższy niż

kierownika szkolenia praktycznego, a znacznie wzrośnie efektywność w zarządzaniu szkołą.

Pan Wasilewski zapewnia, że jeśli zostanie wybrany II wicedyrektor, to nie będzie zwracał się z

prośbą o przywrócenie stanowiska kierownika szkolenia praktycznego. Zarząd powróci do

tematu na najbliższym posiedzeniu.

-Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU-70.l /20 17

prośba o wyrażenie opinii w sprawie powierzenia z dniem O l wrześn ia 2017r. stanowiska

kierownika internatu ZSRCKU w Kościelcu - Wydział Oświaty,

Kultury i Sportu (OK.2120.18.20 I7) pozytywnie zaopiniował wniosek Pana Macieja

uszkiewicza Dyrektora ZSRCKU w Kościelcu.

Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK powiadomi jednostkę.

-Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu w

sprawie wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu

wypoczynkowego przez Pana Macieja Nuszkiewicza. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

(OK.2120.17.20 17) pozytywnie zaopiniował wniosek. Zarząd wyraził zgodę.

-przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr

XXX lll/2 15/20 17 Rady Powiatu Kolskiego z 27 kwietnia 2017 roku w sprawie utworzenia

Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-200

Koło. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

- Liceum Ogólnokształcące w Kole, KS.3021.1 0.20 17, prośba o zabezpieczenie środków

finansowych w kwocie 4.744,60 zł w ramach wkładu własnego w związku z przystąpieniem

szkoły do rządowego programu "Bezpieczna +".



-dodatki motywacyjne i funkcyjne dla dyrektorów szkól placówek oświatowych - Zarząd

podejmie decyzje na kolejnym posiedzeniu.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Pani Elżbieta Budzińska

poinformowała o:

- potrzebie wyrównania terenu, wycięcia i wywiezienia niepotrzebnych drzew i krzewów,

- potrzebie ogrodzenia terenu od strony Zespołu Szkół Technicznych w Kole siatką ok. 45 m.

Ponadto Pani Budzińska zawnioskowała o zabezpieczenie środków na przewóz mebli

wyposażenia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Mickiewicza 14 do

siedziby Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Kolejowej 13. Zarząd

rozpatrzy wniosek po zapoznaniu się ze sprawą.

Dyrektor SOSW przedstawiła Zarządowi wykaz stanowisk i etatów administracji i obsługi w

Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno- Wychowawczym w Kole. W sumie liczba zmniejszy się o

3.6 etatu. Zarząd zapozna się ze strukturą organizacyjną i powróci do tematu na kolejnym

posiedzeniu.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju

przedstawił informacje o:

- piśmie Komendy Powiatowej Policji w Kole z prośbą o wsparcie finansowe wydruku ulotek

prewencyjnych (planu lekcji) dla uczniów szkół podstawowych na terenie Powiatu Kolskiego.

Zarządzania Kryzysowego Pan Zenon Wasi ak

Kwota zostanie zabezpieczona z działu Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciw Pożarowa.

Wydatek do 600,00zł. Zarząd wyraził zgodę.

- zmianach w planie finansowym wydziału w dziale 752 - Obrona Narodowa, rozdział 75212 -

Pozostałe wydatki obronne - szkolenie obronne.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 344,00zł, plan po zm. 2067,67zł - § 4700 Szkolenie

pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 344,00zł plan po zm. 4133,00zł - § 4300 Zakup usług

pozostałych.

- zmianach w planie finansowym wydziału - Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych

darowizn na Dożynki Powiatowo - Gminne na kwotę 1550,00 zł w dziale 921 - Kultura i

Ochrona Dziedzictwa arodowego, rozdział 92195 - Pozostała Działalność, § 0960 Darowizny.

Ponadto Pan Wasiak poinformował o:



'.

- przygotowaniach do imprezy masowej - Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego,

które odbędzie się 26 sierpnia br.

- programie i organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych, które Powiat Kolski organizuje

wspólnie z Gminą Wiejską Koło dnia 03 września br.

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Finansów Pani Amelia Woźniak przedstawiła projekt uchwały Zarządu w

sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowanie się

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2027 oraz wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za r półrocze 2017 roku.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

-wniosek poparło - głosów 5

-przeciw - głosów O

- wstrzymało się - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona r 0025.135.201.2017.

aczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła propozycje zmian do budżetu powiatu

na 2017 r.:

-Li ceum Ogólnokształcące w Kole, KS .302 ł.l O.20 17, prośba o zabezpieczenie środków

finansowych w kwocie 4.744,60 zł w ramach wkładu własnego w związku z przystąpieniem

szkoły do rządowego programu ,Bezpieczna +".
-Zespół Szkół Ponad gimnazjalnych w Kłodawie, ZSP.0320.17.2017, o zwiększenie planu

finansowego wydatków o kwotę 32.910,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla

nauczycieli z tytułu likwidacji stanowisk pracy.

-Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU 624/2017, o

zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę 36.582,00zł z przeznaczeniem na wypłatę

dwóch odpraw emerytalnych dla nauczycieli.

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, RN.0602.17.2017 prośba o zabezpieczenie do

12% środków dla WTZ Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z iepełnosprawnością

Intelektualną w Kole w kwocie 2.727,27 zł.

- zmiany w planie finansowym Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego -

zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych darowizn na Dożynki Powiatowo - Gminne na

kwotę 1550,00 zł w dziale 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 92195-

Pozostała Działalność, § 0960 Darowizny.

-Powiatowy Zarząd Dróg w Kole pismem PZD.GK.082.08.2017 wnioskuje o:



Zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę - 52 300,OOzł, zmniejszenie planu wydatków w

§4270 o kwotę 19550,00z1 i zwiększenie planu wydatków o kwotę 71 850,00 zł. Powyższe

zmiany wynikają z kontroli ZUS za lata 2013 - 2016, a zakwestionowany został sposób

rozliczenia pracowników z tytułu zawartych umów - zleceń na wykonywanie prac przy

zimowym utrzymaniu dróg. Z tego tytułu zabezpiecza się środki na opłacenie składek ZUS.

Ad.6

Starosta przedstawił pIsmo Powiatowego Zarządu Dróg, PZD/54/SL-ZUD/2/20 17 w sprawie

dokonania otwarcia ofert w ramach przetargu na zakup i dostawę materiałów (soli drogowej DR i

piasku płukanego 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018 z

podziałem na 2 części. Oferty złożyło 2 zainteresowanych: Kopalnia Soli Kłodawa

Przedsiębiorstwo Robót Jnżynieryjnych "MARKOS'· Zarząd wyraził zgodę na

zawarcie umów z naj korzystniejszą ofertą.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Karolina Kaczmarek

~l ...

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszuła Kikosicka

5. Józef Rybicki
./
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