
Protokół nr 0022.143.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 19 października 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 1000
. Obradom przewodniczył Wicestarosta

Marek Banaszewski .

W posiedzeniu udział wzięli (lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu):

1. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. 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 przys ąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik fi' 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad 1.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu fi' 0022.142.2017 z

dnia 11 października 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty ipodpisany.

Ad3.

Zarząd odbył okolicznościowe spotkanie z pracownikiem Domu Pomocy Społecznej przy ul.

Poniatowskiego w Kole, , który w najbliższym czasie przechodzi na emeryturę.

Wicestarosta i pozostali członkowie Zarządu podziękowali Janowi Polewskiemu za wieloletnią i

nienaganną pracę oraz złożyli najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Spotkanie

upłyneło w miłej i serdecznej atmosferze.



Ad 4.

_,

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Zarzad nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Następnie Amelia Woźniak poinformowała Zarząd o rosnącym zapotrzebowaniu jednostek

oświatowych na dodatkowe środki finansowe do końca 2017 r. Aktualnie zapotrzebowanie to

wynosi około 2,8 mln zł. W związku z powyższym zwróciła się do Zarządu o wnikliwe

przeanalizowanie obecnej sytuacji finansowej w oświacie.

Amelia Woźniak poinformowała Zarząd o zaplanowanych na dni 23 i 24 października 2017 r.

spotkaniach roboczych z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w sprawie trudnej sytuacji

finansowej w IV kwartale bieżącego roku.

Zarząd przyjął tę informację do wiadomości.

Ad 5.

P.o. Naczelnika Wydziału Oświ ty, Kultury i Sportu Dorota Szkudlarek przedstawiła propozycję

Zespołu Szkół Rolnicze Centru Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu w sprawie wysokości

stawki za zakwaterowanie w in ernacie ZSRCKU. Ze względu na wątpliwości co do przyjętego

sposobu naliczenia stawki (50 zł iesięcznie) sprawa została odłożona do wyjaśnienia.

Następnie Dorota Szkudlarek przedłożyła pozytywną opinię Wydziału dotyczącą prośby

wychowanka Bursy Szkolnej w Kole o zwolnienie z miesięcznej opłaty za

zakwaterowanie w bursie w okresie od października 2017 do czerwca 2018 roku.

Zarząd wyraził zgodę.

Dorota Szkudlarek przedstawiła Zarządowi pisemną informację o liczbie uczniów w gimnazjach

klasy III w Powiecie Kolskim w roku szkolnym 2017/2018.

Ad 6.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kole Waldemar Koligot i Główna Księgowa

przedstawili bardzo trudną sytuację finansową szkoły. Poinformowali, że w świetle

- - dokonanych obliczeń zapotrzebowanie na środki finansowe do końca bieżacego roku wynosi ponad

238 tys. złotych. Szkoła już wcześniej otrzymała 133.500 zł zaliczki, z której w grudniu nie będzie

w stanie się rozliczyć. Dyrekt r zwrócił się o pilne przekazanie kwoty 15.000 zł na pokrycie

bieżących zobowiązań płatniczych, w tym podatku dochodowego.

Zarząd nie podjął jeszcze wiążącej decyzji.

Ad 7.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kujawa przedstawił następujące sprawy:

- wycięcie i sprzedaż 13 drzew ( większości akacji) przy ulicy Poniatowskiego w Kole

Zarząd wyraził zgodę na sprzed ż wyciętych drzew według wyceny Powiatowego Zarządu Dróg, w



trybie bezprzetargowym na rzec zainteresowanego wykonawcy robót.

- zjazd przy ulicy Niezłomnych w Kole, co wiąże się z likwidacją 2 miejsc parkingowych

Zarząd wyraził zgodę na lokalizację zjazdu przy ul. Niezłomnych do działki nr 110 ark. 26 z uwagą,

iż inwestor winien opracować projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający planowane

ograniczenie miejsc parkingowych.

- wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Wojciechowskiego w Kole

Zarząd Powiatu pozytywnie opiniuje koncepcję budowy parkingu przy ul. Wojciechowskiego

przedłożoną przez Urząd Miasta w Kole pismem z dnia 13.10.2017 roku z uwagą, iż inwestor

winien zaplanować i ''''Y konać również chodnik przylegający do parkingu.

Ad 8.

Naczelnik Wydzialu Promocji, l ozwoju i Zarządzania Kryzysowego Zenon Wasiak poinformował

o przygotowaniu formularzy budżetowych wydziału na rok 2018 w zakresie promocji,

uwzględniających uzgodnione wcześniej zadania do realizacji. Projekt budżetu zakłada zwiększenie

wydatków z 95,5 tys. zł w roku bieżącym do 126,3 tys. zł w roku 2018.

Zarząd zapoznał się z projektem 'Wydziału PZ.

Następnie Naczelnik Zenon W iak poinformował o przebiegu prac nad przygotowaniem filmu

promocyjnego Powiatu r olskieg , przedstawił szatę graficzną płyty oraz koperty.

Zenon Wasiak zaprezentował również nowy Informator Teleadresowy Powiatu Kolskiego, który po

ewentualnych uzupełnieniach zostanie niezwłocznie wydrukowany.

Ad 9.

Wójt Gminy Grzegórzew wystąpił z pismem RDS.7013.4.3.2017 z dnia 16.10.2017 r. o użyczenie

części działek o numeruch ewid ncyjnych 213/1 i 213/2 w miejscowości Borysławice Kościelne

gm. Grzegorzew w pasie drogo 111 drogi powiatowej w związku z planowaną budową ścieżki

Nordic Walking.

Zarząd wyraził zgody na użyczc działek 213/1 i 213/2 w miejscowości Borysławice Kościelne

na okres do 31.12. 2024 r.

Samodzielny Publiczny Za ład Opieki Zdrowotnej w Kole wystapił pismem

SPZOZ.DAG.004.25.20 17 z d ia 16.10.2017 r. o udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi

Cezaremu Chmielceki 'mu w zakresie dysponowania nieruchomością dla zamierzenia

inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-warsztatowego na

pomieszczenia garażo« l: dla karetek pogotowia ratunkowego i ratowników medycznych wraz ze

zmianą konstrukcji i pokrycia daohu."

Zarząd wyraził zgody.

Na tym protokół zakończono.



· .

Podpisy Członków Zarządu:

1. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybleki
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