Protokół nr 0022.137.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 06 września 2017 r.

Posiedzenie Zarządu r zpoczęło się o godz. 1000. Obradom przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.
W posiedzeniu udział wzięli ( ałącznik nr l do protokołu):
l.

Wieńczysław Oblizaje

2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekret 'z Powiatu
Amelia Woźniak - Naczel ik 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

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2
Członkowie

Zarządu

0022.135.2017

zapozr ali

z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

z dnia 22 sie nia 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęt

Dyrektor

SIę

Powiatoweg

i podpisany.

Zarządu

Dróg

stan~wisk.a Komisji Gospod~ rej R.ady PO,~iatu
25 sierpnia 2017 r. w sprawi

Pan

Grzegorz

""?"

Kujawa

nawiązując

do

wyr~żonej na po~iedzen.iu w dnj~

konieczności zakupow sprzętu

I

wyposażerua dla Jednostki.

"

Najpilniejszymi

zakupami

la

potrzeb

jednostki

pozostają:

Samochód

dostawczy

(140 OOO,OOzł)
i kosiarka bijak wa (35 OOO,OOzł).W związku z powyższym p. Kujawa zwraca
się z prośbą o ponowne rozważ enie możliwości zwiększenia planu finansowego Powiatowego
Zarządu Dróg w Kole w z

'esie wydatków

powróci do tematu przy podzi

e wolnych środków.

Główny

indywidualną

Księgowy

Dyrektora

je nostki

Krajowej

przychodu obecnych i byłych
na ubezpieczenia

na zakupy inwestycyjne

w 20l7r.

p zedstawił

.....__
Izby Skarbowej

Zarząd

interpretację

w sprawie zakwalifikowania

źródła

racowników z tytułu opłacenia przez PZD zaległych składek

społeczne

. ubezpieczenia

zdrowotne w części, która powinna zostać

sfinansowana przez obecnych

byłych pracowników. W związku z powyższym PZD zwraca

się z prośbą o dokonanie zmia

w planie finansowym:

- zwiększenie na łączną kwot

14000,00 zł dział 756 rozdział 75618 § 0490 "Wpływy z

innych opłat pobieranych prze jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw". Zarząd wyraził zgodę.
Dyrektor

Kujawa

zwrć cił SIę również z prośba

wynagrodzenia za dyżury przy
Powiatowego

o zabezpieczenie

środków

na

imowym utrzymaniu dróg. Należy zwiększyć plan finansowy

Zarządu Dróg

Kole w zakresie wydatków

osobowych

o łączną kwotę

22 696,00 zł w tym:
- § 4010 "wynagrodzenia osob we pracowników", o kwotę 18970,00 zł
- § 4110 "składki na ubezpiecz nia społeczne", o kwotę 3 261,00 zł
- § 4120 "składki FP" o kwotę 465,00 zł
Zarząd Powiatu Kolskiego po

.óci do sprawy.

Poruszono również tern t dotyczący kontynuacji remontu - przebudowy ulicy 3 Maja
w Kole rozpoczętego w 2016 roku. Zarząd Powiatu Kolskiego nie przewiduje na 2018 rok
realizacji przebudowy w/w uli y.
Starosta przedstawił

pi mo Urzędu

akceptacji propozycji zmiany
Ogrodowa,

Orzeszkowej,

S

Miejskiego w Kole IP.7210.2.2017

ategorii dróg powiatowych
owarszawska,

Wschodnia,

w sprawie

na drogi gminne ulic: Żelazna,
Nowy

Rynek,

Kilińskiego,

Rzeźnicza, Długosza, Sejmikowa, Pułaskicgo w zamian za ul. Jana Pawła II na odcinku od
skrzyżowania Powstańców

Wlkp. do skrzyżowania z ul. Włocławską. Zarząd wyraził zgodę

na zmianę.

Ad.4
Pani Dorota Szkudlar

Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedłożyła

Zarządowi Powiatu tabelę zawi rającą dane o uczniach z poszczególnych oddziałów na dzień

05 września 2017r.

a pięć je

przesłanych ze szkół łącznie je

ostek podlegających pod Powiat Kolski na podstawie danych
t

2 352 uczniów.

- Zespołu Opiekuńczo - Eduk cyjno - Wychowawczego w Kole ul. Kolejowa 13 w sprawie
powołania 3 wicedyrektorów p acówki. Zarząd wyraził zgodę na powołanie wicedyrektorów
na rok szkolny 2017/2018.
- dot. wyrażenia zgody na na ezanie indywidualne ucznia Zespołu Szkół Ekonomiczno Administracyjnych

w Kole (Z EA.413.5.2017). Opinia Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

(OK.4352.5.2017) jest pozyty

na w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków

własnych szkoły. Zarząd wyr

ił zgodę podtrzymując opinię Wydziału. Wydział Oświaty,

Kultury i Sportu powiadomi sz
- Oddziału Regionalnego
wsparcia

finansowego

konsultacjach

Oli piady Specjalne Polska Wielkopolskie

w k

cie 1000zI na pokrycie

transportu

- Konin dotyczące
i ubezpieczenia.

ze szkołą okaz ło się, że uczestnicy jadą transportem

Opiekuńczo - Edukacyjno -

ychowawczego.

Po

własnym Zespołu

W związku z powyższym nie ma potrzeby

dofinansowania w/w wyjazdu.
Pani Szkudlarek przeds awiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie
zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal

ych w Kłodawie w roku szkolnym 2017/2018. Zarząd nie

wniósł uwag do projektu.
Inspektor wydziału wstępnie

oinformowała

Zasadniczych

ch wchodzących

Kole,

Szkół Zawodo

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych

Ekon
w

awie,

o konieczności

stwierdzenia

przekształcenia

w skład Zespołu Szkół Technicznych

Administracyjnych

Zespołu

Szkół

w

Rolnicze

Kole,

Zespołu

Centrum

w

Szkół

Kształcenia

Ustawicznego w Kościelcu w

ranżowc Szkoły I stopnia oraz konieczności przekształcenia

Zasadniczej

ej w Specjalnym

wchodzącego

Szkoły

Zawodo

skład Zespołu

piekuńczo

-

Ośrodku

Edukacyjno

Szkolno

-

Wychowawczym

- Wychowawczego

w Kole w

branżową Szkołę I stopnia Spec alną.
Sekretarz Powiatu Ane rzej Tornczyk przestawił
Rolnicze

Centrum

służbowego

Kształceni

oraz likwidację

Ustawicznego
otychczasowego

pismo Dyrektora

w Kościelni

dotyczące

numeru telefonu

Zespołu Szkół
zakupu

telefonu
Obecna

umowa (Aneks do umowy BP/ 0028664556 z dnia 5 lipca 2016r.) obowiązuje do 5 grudnia
2018r. W związku z powyższy:

zerwanie umowy spowodowało by naliczenie kary. Jedynym

rozwiązaniem proponowanym p.'zez firmę jest możliwość wymiany karty na nowy numer bez
kosztów, a urządzenie - telefo

komórkowy przed zakończeniem bieżącej umowy. Zarząd

l'

powiatu Kolskiego zapoznał si z pismem oraz wyjaśnieniami. Zarząd wyraził zgodę tylko na
zmianę numeru.

Ad.5
Naczelnik Wydziału Finansó

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:

szczegółowych

i terminów

zasad, trybu

opracowania

materiałów

do projektu budżetu

Powiatu Kolskiego na 2018 ro oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027.
Zarząd po omówieniu projektu

chwały poddał tę kwestię głosowaniu:

-wniosek poparło - głosów 5
-przeciw - głosów O
- wstrzymało się - głosów O
Uchwała została podjęta jedno

ośnie i oznaczona

r 0025.137.203.2017.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Karolina Kacz
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajc

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka
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5. Józef Rybicki

