
Protokół nr 0022.138.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 13 września 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 becnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że

jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Ad. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Przebieg posiedzenia

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali SIę z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.137.2017 z dnia 6 ześnia 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przy' ęty i podpisany.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani Mariola Jóźwiak

przedstawiła dwa projekty chwał Rady Powiatu Kolskiego w sprawie:



- wyrażenia zgody na przy ęcie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego

położonych w obrębie Smólniki Racięckie gmina Osiek Mały od PAK Kopalni Węgla

Brunatnego Konin S. A.

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego

Zarząd nie wniósł uwag do projektów uchwał Rady Powiatu Kolskiego.

Ad.4

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole poinformował

Zarząd o otwarciu ofert dotyczącego robót budowlanych polegających na budowie bloku

operacyjnego wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i przyłączami oraz sporządzenie

pełnej dokumentacji projekto ej dla zadania inwestorskiego pn. "Rozbudowa, przebudowa i

modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z

rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu".

Wpłynęły 3 oferty.

Oferta nr l - Zakład Usługowo - Remontowy Idziaszek Sp. z o. o.

Cena brutto: 8 118 OOO,OOzł

Termin udzielonei arancji na wykonanie roboty: 6 lat

Oferta. nr2 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Budowlano - Handlowe "KRÓL" Spółka Jawna

Cena brutto: 7 999 OOO,OOzł

Termin udzielonej gwarancji na wykonanie roboty: 7 lat

Oferta nr3 - Usługi Budowla e "KOSBUD"

Cena brutto: 7 849 680,00zł

Termin udzielonej gwarancji na wykonanie roboty: 5 lat

Zarząd zapoznał się z informacją.

p. Chmielewski poinformował o poziomie realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem

Zdrowia za miesiąc sierpień 2017 r. - 99,6%,

Ad.5

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pan Zenon Wasiak

powrócił do pisma Wójta Gminy Wierzbinek dotyczącego dofinansowania wydania

"Lustracji starostwa kolskiego 1765r." Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie wydania

lustracji w kwocie 1000 zł.

Naczelnik Wydziału przedstawił pismo Burmistrza Miasta Dąbie w sprawie wsparcia

finansowego na wykonanie przeglądu głównego podnośnika typu PMT-210D będącego na



wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu. Zarząd po zapoznaniu SIę z pismem

poinformował iż nie ma mozliwości wsparcia finansowego w/w zadania. Dofinansowanie

Ochotniczych Straży Pożarnych należy do kompetencji gmin.

Naczelnik Wydziału PZ zwrócił się z prośba o dokonanie zmiany w planie finansowym na

2017 rok polegającej na zwiększeniu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn na kwotę

2400,00 zł w dziale 750 - J\1dministracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek

samorządu terytorialnego, § 0960 Darowizny i zwiększenia wydatków w § 4300 Zakup usług

pozostałych. Zarząd wyraził zgodę,

Ponadto p. Wasiak podsumo al imprezę masową Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu

Kolskiego, które odbyło się 26.08.2017r. Przedstawił Zarządowi rozliczenie finansowe i

spostrzeżenia z przebiegu wydarzenia.

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

publicznego transportu zbiorowego poinformował o kosztach związanych z oznakowaniem

przystanków autobusowych na drogach powiatowych na określonych liniach

komunikacyjnych (zgodność z planem transportowym). W związku z powyższym p.

Wojtysiak przedstawił koszty § 4210 - na zakup znaków drogowych w kwocie 12.000,00zl,

§ 4300 na oznakowanie poziome 5.000z1 oraz 3 OOOzłna wykonanie zadania. Łączna kwota

to 20 OOO,OOzł.Zarząd wyraził zgodę na w/w zadanie ze środków własnych Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole.

- zwiększenie planu finansowego z tytułu publicznego transportu zbiorowego w sprawie

realizacji zawartego porozumienia z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie powierzenia Miastu

Konin zadania z zakresu organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu

Kolskiego na lata 2017 i 2018 w wysokości 83 879,71zł brutto z tego na rok 2017 w dziale

600, rozdział 60004 § 231 o wotę 36 013,57zł brutto, a w 2018 roku o kwotę 47 866,14zł

brutto celem ujęcia w Wielole iej Prognozie Finansowej. Zarząd wyraził zgodę.

Ad.7

Naczelnik Wydziału Finansów Pani Amelia Woźniak przedstawiła zmiany do budżetu na 2017

rok:

- Liceum Ogólnokształcące w Koje KS.3021.13.2017 - zwiększenie o kwotę 12 500,00zl w

rozdziale 80120 § 0750 w wiązku z podpisaniem nowych umów na korzystanie z sali

gimnastycznej w sezonie jesie o - zimowym. Zgoda zarządu.



-Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole ZSEA.311 0.1 0.20 17 zmiany w

planie dochodów iwydatków w rozdziale 80130 i 80195.

-Zespół Szkół Rolnicze Centrurn Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - Erasmus+ zwrot

niewykorzystanego dofinanso ania w kwocie 35 374,40 EUR. Zgoda Zarządu.

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prośba o zwiększenie planu dochodów w rozdziale

85324 - PFRON § 0830 o kwotę 17 826,00zł, zwiększenie w planie wydatków o kwotę

18 705,00zł. z tytułu zwiększenia dochodów i zmian wydatków między §§. Zarząd wyraził

zgodę.

-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie zmiany w planie finansowym rozdział 80120

i 80130 §0610.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 42 658,00zł

Zwiększenie planu wydatkó o łączną kwotę 43 058zł (z wydatków 42658zł + 400zł z

dochodów)

-Zespół Szkół Technicznych Kole ZST.KS.0320.32.2017 zmiana w planie finansowym:

Zmniejszenie wydatki rzeczo e o kwotę 15 600zł, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia

bezosobowe § 4170 o kwotę 5.600zł oraz w zakresie usług § 4300 o kwotę 10 OOOzł.
I

-Wydział Organizacyjny i Zdrowia prośba o:

"zrnniejszenie planu wydatków na zadanie "Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole" o kwotę 15.000zł.

*zwiększenie planu wydatków na zadanie" Zakup niszczarki w Starostwie Powiatowym w

Kole" o kwotę 15 000,00 zł w dziale 750 rozdział 75020 §6060. Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu OK.3021.16.11.20 17 zmiany w planie wydatków:

* zmniejszenie planu wydatków dział 921, rozdział 92120 § 4300 o kwotę 20 OOOzł;

* zwiększenie planu wydatków dział 921, rozdział 92120 § 4170 o kwotę 20 OOOzł

Zarząd wyraził zgodę.

Sekretarz Powiatu Pan Andrzej Tomczyk przedstawił dwa projekty uchwał Rady Powiatu

Kolskiego w sprawie:

• stwierdzenia przekształce ia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku

Szkolno - Wychowawczym im. Świętego Mikołaja wchodzącego w skład Zespołu

Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600

Koło w Szkołę Podstawową Specjalną.



, .

• stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im, Świętego Mikołaja wchodzącego w skład

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

600 Koło w Szkołę Specjallną Przysposabiającą do Pracy.

Zarząd nie wniósł uwag do projektów uchwał Rady Powiatu Kolskiego.

Pan Andrzej Tomczyk poinformował o X Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych

OSP, które odbędą się 17 września br. w Grzegorzewie. Powiat Kolski jest

współorganizatorem wraz z Wójtem Gminy Grzegorzew i Komendantem Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Ponadto Pan Sekretarz przedstawił Apel Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 07 września 20 17r w

sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Parnięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Zarząd przyjął do wiadomości.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Karolina Kac

Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski t
3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
I
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