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Protokół nr 0022.142.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 11 października 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 9°°. Obradom przewodniczył Starosta

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

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Amelia Woźniak - Naczelnik ydziału Finansów

Starosta powitał wszystkich obec ych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że jest

wymagane quorum i przystąpi do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad l.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.141.2017 z

dnia 04 października 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok, dotyczący przeznaczenia kwoty

22.428,00 zł na wykonanie rema tu pokrycia dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącego w

Kole.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:



- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się - głosów O

Uchwała została podjęta jednogło 'nie i oznaczona r 0025.142.208.2017.

Następnie Amelia Woźniak poinformowała o napływie pism z jednostek oświatowych w sprawie

zwiększenia planów finansowych do końca 2017 r. o kwotę 2.072.176 zł, w tym:

Liceum Ogólnokształcące w Kole 365.239 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnycl w Kłodawie - 419.815 zł

Zespół Szkół Technicznych w Kole - 528.900 zł

Zespół Szkół Ekonomiczno-Admi .stracyjnych w Kole - 340.560 zł

ZSRCKU w Kościelcu - 417.662 zł

Niedobór dotyczy głównie środków na wynagrodzenia i jego pochodne.

Zarząd przyjął te informacje do WIadomości.

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak przedstawiła zmiany do budżetu na rok 2017.

- zwiększenie planu dochodów z tułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wydatki 500+ o

kwotę 20.000,00 zł, plan finanso realizowany jest w PCPR,

- zwiększenie planu dotacji od W jewody Wielkopolskiego w kwocie 20.425 zł na wynagrodzenie

dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, plan realizowany jest w PCPR,

- zwiększenie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 4.436,56 zł na wyposażenie

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, plan realizowany jest w Zespole

Opiekuńczo-Edukacyj no- Wychowawczym w Kole dla dzieci niepełnosprawnych,

- zwiększenie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 3.500 zł dla Komendy

Powiatowej PSP w Kole na zakup piły do drewna i linek ratowniczych,

- zmniejszenie planu dotacji celo ej przez Wojewodę Wielkopolskiego o kwotę 83.849 zł, w tym

dla DPS Koło, ul. Poniatowskiego 21 - 43.299 zł iDPS Koło, ul. Blizna 55 - 40.550 zł.

Zarząd wyraził zgodę.

Rozpatrzono:

- pismo Dyrektora PCPR w Kole zmianę planu finansowego wydatków w projekcie "Z Troską ..."

oraz zmian wynikających z decyz iWojewody Wielkopolskiego,

- pismo Dyrektora ZSRCKU w K ścielcu o zmianę planu finansowego dochodów i wydatków,

- pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie o zmianę planu finansowego wydatków

między paragrafami,

- pismo Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o rozdysponowanie środków na nagrody Starosty z

okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 36.844 zł,

- uchwałę Rady Miejskiej w Dąbiu o zwiększenie dochodów z tytułu udzielonej pomocy finansowej
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w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej r 3416P Chełmno

Parcele - Grabina Wielka,

- pismo Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21 o zmianę planu finansowego

wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji Wojewody Wielkopolskiego,

- pismo Dyrektora PZD w Kole o zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa

drogowego o kwotę 37.200 zł, po stronie wydatków środki te przeznacza się na wynagrodzenia w

związku z przeprowadzoną kontrolą ZUS oraz zabezpieczeniem środków na pracę w nadgodzinach

przy zimowym utrzymaniu dróg, ponadto zwiększa się wydatki na zapłatę podatku VAT,

- pismo Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego o dokonanie zmian w

planie finansowym między paragrafami,

- pismo Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o zmianę planu finansowego

wydatków na zadania zlecone z acpninistracji rządowej,

Wyżej wymienione pisma Zarząd ozpatrzył pozytywnie.

Ad 4.

Dyrektor Samodzielnego Publi cznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Cezary Chmielecki

poinformował o rozstrzygnięciu przetargu dotyczącego zadania pn " Rozbudowa, przebudowa i

modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem

usług medycznych świadczon ch na rzecz mieszkańców powiatu". W przedmiotowym

postępowaniu wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Wykonawce

działającego pod firmą: Usługi Budowlane "KOSBUD". r
Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wa eślone w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówieni oraz nie podlega wykluczeniu z innych przyczyn określonych w

art. 24 ustawy Pzp. Cena brutto branej oferty na realizację zamówienia wynosi 7.849.860 zł.

Dyrektor Cezary Chmielecki dodał, że po 7 dniach od chwili ogłoszenia wyników przetargu może

być podpisana umowa.

Dyrektor SP ZOZ w Kole przedstawił również informację o spłacie kredytów. Z kredytu nr

21/10/3821 z 2010 roku w k' ocie 7.500.000,00 zł spłacono w latach 2011-2017 kwotę

3.080.298,00 zł. Pozostało do spłaty 4.419.702,00 zł. Z kredytu nr 15/0226 z 2015 roku w kwocie

500.000,00 zł spłacono w latach 2015-2017 kwotę 457.142,72 zł. Pozostało do spłaty 42.857,28 zł.

Na dzień 30.09.2017 r. łączne zad użenie z tytułu kredytów wynosi 4.462.559,28 zł.

Zarząd zapoznał się z przedstawionymi informacjami. W posiedzeniu uczestniczyła Główny

Specjalista Lilla Urbaniak.

Ad 5.

Przedstawiciele Zespołu Szkół Pona+oirnnazjalnych w Kłodawie w osobach Dyrektora Jerzego

Markowskiego iGłównej Księgowej _ przedstawili sytuację finansową tej placówki--_
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oceniając, że zachodzi potrzeba zwiększenia planu na realizację kosztów wynagrodzeń za

październik, listopad i grudzień o kwotę 419.815 zł.

Zarząd przyjął tę informację do wiadomości.

Jednocześnie Dyrekcja ZSP wystapiła o zaliczkowe przekazanie środków w październiku w kwocie

40.625 zł na zapłacenie za olej opałowy, podatek dochodowy pobrany od poborów pracowniczych

za wrzesień 2017 roku oraz na realizację niezbędnych wydatków rzeczowych.

Zarząd wyraził zgodę.

Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała o piśmie Bursy Szkolnej

w Kole z dnia 06.10.2017 r. w sprawie ustalenia kwoty na zakwaterowanie oraz wysokości opłat za

posiłki w bursie i internacie w roku szkolnym 2017/2018.

Po analizie kosztów Zarząd zatwi rdził następujące kwoty:

- kwota 75,00 zł miesięcznie za zakwaterowanie w bursie,

- stawka 12,00 zł dziennie tytułem opłaty za posiłki.

Dorota Szkudlarek przedstawiła następnie:

- pozytywną opinię do pisma Zespołu Szkół Teclmicznych w Kole z dnia 28.09.2017 r. w sprawie

wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

Zarząd wyraził zgodę.

- pozytywną opinię do pisma Ze połu Szkół Teclmicznych w Kole z dnia 04.10.2017 r. w sprawie

zatrudnienia nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Zarząd wyraził zgodę.

Ad6

Naczelnik Wydziału Gospodarki ieruchomościarni Mariola Jóźwiak przedstawiła wniosek Gminy

Przedecz O użyczenie działek o powierzchni 3580 m kwadratowych w celu zbudowania ścieżki

Nordic Walking w miejscowośc Katarzyna.

Zarząd postanowił zawrzeć urnowę użyczenia na okres 6 lat.

Następnie Zarząd rozpatrzył wniosek Gminy Miejskiej Koło o rozłożenie na raty ceny sprzedaży

nieruchomości położonej w Ko e przy ulicy Mickiewicza 27. W związku z powyższym Starosta

Kolski przedstawił projekt uch ały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie ceny nieruchomości

na raty.

Zarząd po omówieniu projektu chwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się - głosów O

Uchwała została podjęta jednog o 'nie i oznaczona Nr 0025.142.209.2017.

Następnie podpisany został protokół rokowań.



Ad.7

Wobec ofert dwóch Gmin (Babiak, Kościelec) na współorganizowanie dożynek powiatowo-

gminnych w roku 2018, Zarząd dokonał wyboru gminy-gospodarza. Postanowiono, że dożynki

2018 roku odbędą się w Kościelcu.

Starosta Kolski poinformował również o planowaniu cyklicznej imprezy plenerowej połączonej z

konkursami skoków przez przeszkody "Kolskiego Pikniku Jeździeckiego". ajbliższa taka impreza

odbędzie się we wrześniu 2018 r. na błoniach przy MOSiR w Kole.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju j Zarządzania Kryzysowego Zenon Wasiak dokonał oceny

Dożynek Powiatowo-Gminnych które zorganizowano w Dzierawach na terenie Gminy Koło. Z

przyznanej dotacji w wysokości 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 25.277,90 zł, pozostało 4.722,10

zł. Ogólna ocena organizacji i przebiegu dożynek była pozytywna.

W dalszej części swojej wypowiedzi Zenon Wasiak poinformował o inicjatywie Związku Powiatów

Polskich i ofercie Wydawnictwa MaxMedia dotyczącej wydania albumu "20 lat Polski

Powiatowej" z możliwością umieszczenia określonych treści na temat Powiatu Kolskiego.

Zarząd postanowił zamówić w albumie jedną stronę formatu A4 kosztem 2.337 zł brutto, w zamian

za co Powiat otrzyma nieodpłatnie 5 egzemplarzy albumu.
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Na tym protokół zakończono.
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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