
Protokół nr 0022.136.2017

Z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 30 sierpnia 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10°°. Obrady otworzył Wicestarosta Marek

Banaszewski, a w dalszej ich części przewodniczył Starosta Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski
'l Czesław Marek.J.

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Amelia Woźniak Naczelnik Wydziału Finansów

Wicestarosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności

stwierdził, że jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych

porządkiem obrad (załącznik 111' 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad.!

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali SIę z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.135.2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty ipodpisany.



Ad 5.

Pani Urszula Polewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła

projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII201/2017

Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających

na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 20 l 7 roku.

Zarząd funduszu według algorytmu dokonał podziału dodatkowej kwoty zwiększającej środki

dla powiatu w wysokości 31.629,00 zł na realizacje zadań w 2017 roku.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Dyrektor PCPR Pani Polewska poinformowała że:

-w ramach programu wyrównywania różnic miedzy regionami Program III Powiat otrzymał

środki finansowe w łącznej kwocie 120 724,00zł. Realizatorem programu jest Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

- siostra Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Blizna złożyła wniosek do Wojewody

Wielkopolskiego (Wydział Polityki Społecznej) w sprawie dofinansowania windy dla DPS.

Ad.6

Pan Sławomir Wojtysiak Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji

publicznego transportu zbiorowego przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego

w sprawie: opinii planowanej inwestycji pod nazwą "Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr

493517P w miejscowości Chojny, gmina Koło.

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 0025.136.202.2017.

Pan Wojtysiak poinformował o zbliżającym się okresie kończącym umowy zawarte na

świadczenie usług polegających na usuwaniu, przemieszczaniu oraz parkowaniu pojazdów na

parking strzeżony zlokalizowany na terenie Powiatu Kolskiego i potrzebą przeprowadzenia

procedur administracyjnych w sprawie wyznaczenia przez Starostę Kolskiego jednostek do

usuwania z drogi i parkowania pojazdów na parkingach strzeżonych. Pan Wojtysiak wnosi o

zajęcie stanowiska w sprawie potrzeby wywołania uchwały Rady Powiatu Kolskiego w

sprawie opłat za usuwani i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie

Powiatu Kolskiego.



'.
Ponadto p. Wojtysiak prosi o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 7S OOO,OOzłna

realizacje zadania w 2018r. pod nazwą usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach

strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego. Zarząd wyraził zgodę.

Ad.7

Sekretarz Powiatu Pan Andrzej Tomczyk przedstawił pismo Muzeum Technik Ceramicznych

w Kole MTC.4010.07.20l4 z dnia 17 sierpnia 20l7r. w sprawie 78 rocznicy napaści

hitlerowskich Niemiec na naszą Ojczyznę. Muzeum Technik Ceramicznych organizuje

ekspozycję "Wypędzeni 1939 .." w związku z powyższym prosi o pokrycie kosztów transportu

i montażu oraz druku. Zarząd wyraził zgodę na pokrycie kosztów w kwocie do 400 zł.

: w sprawie umorzenia należności obliczonej na-----

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Pan Grzegorz Kujawa wnosi o zabezpieczenie

środków na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza - Toruńska

- 3 Maja w Kole. Szacunkowy koszt wykonania zadania wynosi ok. 150 000,00 zł brutto.

Zarząd zapoznał się ze sprawą.

Pan Dyrektor poinformował o planowanej inwestycji przebudowy skrzyżowania w Kole przy

ul. Toruńskiej - Towarowej - Piaski.

Ponadto Pan Kujawa zwrócił się z prośba o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu

Kolskiego na 2018 rok na zakupy inwestycyjne dla PZD - Zarząd wróci do sprawy.

Główny Księgowy poinformował o wszczęciu postępowania
----

administracyjnego na wniosek właściciela Firmy KAAR

podstawie decyzji PZD/ZPI162/20l7 z dnia 28.07.2017 znak PZD/544IDT/ZP/162/20l7 w

całości, za zajęcie pasa drogowego drogi nr 3470P ul. Stary Rynek w Kole. Zarząd przyjął do

wiadomości.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani Mariola Jóźwiak przedstawiła

odpowiedź Burmistrza Miasta Koła na pismo GN.P.6840.7.2017.

informuje, że w drodze darowizny przejmie budynek mieszkalny wielorodzmny us u

przy Zespole Szkół Ekonomiczno Administracyjnych w Kole. Przejęcie w/w budynku

wymaga zgody Rady Miejskiej w Kole w drodze uchwały. Zarząd wyraził zgodę. Wydział

Gospodarki Nieruchomościami zajmie się wydzieleniem działki.

Zarząd podjął decyzję:



- w spraWle wygaśnięcia trwałego zarządu (G .P.6844.17.2017) postanowiono orzec

wygaśnięcie trwałego zarządu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Kole

dla nieruchomości położonych w Kole przy ul. Mickiewicza 14.

- w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu (GN.P.6844.18.2017) postanowiono orzec

wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości położonej w Kole przy ul. Kolejowej 13.

-w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (GN.P.6844.19.2017) postanowiono przekazać w

trwały zarząd na czas nieokreślony z dniem O1 września 20 17r. na cele oświatowe Zespołowi

Opiekuńczo - dukaeyjno - Wychowawczemu w Kole nieruchomości położonej w Kole przy

ul. Kolejowej 13.

przeznaczeniem:

Ad.IO

Pani Amelia Woźniak Naczelnik Wydziału Finansów przedstawiła:

-dodatkowe zmiany do budżetu wynikające z pisma FB-J.3111.257.2017.2 Wojewody

Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok w dziale 754,

rozdział 75411, §2l10 o kwotę 57.208,OOzł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat

pieniężnych za przedłużony czas służby oraz za nadgodziny dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

-Zmiany w planie wydatków majątkowym Powiatowego Zarządu Dróg pomiędzy §§ z

Wydatki zmniejsza się: dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 64000,00 zł na zadanie:

"Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu"

Wydatki zwiększa się dział 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę 64 000 00 zł na zadanie

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Drugi - Ruszków Pierwszy".

Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto zmniejsza się plan dochodów i wydatków w SOS- W w Kole, BSz w Kole, PPP w

Kole celem utworzenia planów Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w

Kole. Zarząd wyraził zgodę.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Karolina Kaczmarek

~.~



Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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