
Protokół nr 0022.146.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 15 listopada 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000
• Obradom przewodniczył Starosta Kolski

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli (lista obecności stanowi 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 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

Ad 1.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.145.2017 z

dnia 8 listopada 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie '--_
i Głównej Księgowej - przedstawili sytuację finansową tej placówki------

oceniając, że zachodzi potrzeba zwiększenia planu wydatków na realizację kosztów wynagrodzeń

za grudzień 2017 roku o kwotę 89.698zł Zarząd zapoznał się z informacją i wróci do tematu na

najbliższym posiedzeniu Zarządu.



Ad 4.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Pani Urszula Polewska przedstawiła:

- projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 - 2019".

Program zawiera zadania nałożone ustawą, w tym określenie corocznego limitu nowo tworzonych

rodzin zastępczych zawodowych. Trzyletni "Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na

lata 2017 - 2019" stanowi podstawę budowania efektywnego rozwoju systemu pieczy zastępczej w

powiecie kolskim. Zarząd nie wnió ł uwag iprzyjął projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego.

- projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/243/2017 Rady

Powiatu Kolskego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób iepełnosprawnych przypadających na

realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2017 roku. Zarząd nie wniósł uwag i przyjął projekt

uchwały Rady Powiatu Kolskiego.

Ponadto Pani Urszula Polewska poinformowała Zarząd o dużym zainteresowaniu potencjalnych

pensjonariuszy pobytem w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21. Zarząd

przyjął do wiadomości.

AdS.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pan Zenon Wasiak

przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie nadania tytułu honorowego "Za

Zasługi dla Powiatu Kolskiego". Komisja Honorowa w dniu 15 listopada br. pozytywnie

zaopiniowała wnioski o nadanie tytułu honorowego Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego

Zarząd nie wniósł uwag iprzyjął projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego.

Po podjęciu uchwały Rady Powiatu Kolskiego akt nadania tytułu oraz statuetka zostaną wręczone

na uroczystej sesji Rady Powiatu Kolskiego w dniu 28 grudnia br.

Ponadto Naczelnik Wydziału PZ poruszył następujące tematy:

-kalendarze ścienne na 2018 rok promujące Powiat Kolski. Pan Zenon Wasiak zaproponował

zamówienie kalendarzy trójdzielnych - 100szt. i jednodzielnych - 200szt. Zarząd przyjął

zaproponowaną ilość. Koszty wydruku będą wynikać ze złożonych ofert.

- Polski Zwiazek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Oddziału Koło zwócił się do starosty o

objęcie patronatem i nagrodzenie oddziałowych mistrzów pucharami we współzawodnictwie



·.

lotowym gołębi w kategorii Sup r Mistrza Oddziału Koło w sezonie lotowym 2017. Zarząd wyraził

zgodę na przeznaczenie 300 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekomo iczno - Administracyjnych w Kole Pan Mieczysław Drożdżewski

zwrócił się do Zarządu z p ośbą o udzielenie pełnomienietwa adwokatowi

do reprezento ania Powiatu Kolskiego przed sądami powszechnymi, organami
administracji publicznej. osobaIfi fizycznymi i prawnymi w sprawie dotyczącej zajmownaia przez

Panią l lokalu ajdującego się w Kole przy ul. Sienkiewicza 1/3, będącego

własnością Powiatu Kolskiego, najdujacego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomiczno

- Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole. Zarząd wyraził zgodę na udzielenie

pełnomocnictwa.

Naczelnik Wydziału Finansów ani Amelia Woźniak przestawiła następujące zmiany do budżetu

Powiatu Kolskiego na 20171':

- ZSRCKU w Kościelcu - zm ana w planu w rozdziałach oraz między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej dochodów i wydat ów. Zwiększenie planu dochodów łącznie 15.800zł w związku ze

sprzedażą płodów rolnych, wy awanymi duplikatami świadectw oraz z otrzymaną od ARiMR

zaliczką płatności bezpośredniej Zarząd wyraził zgodę.

- ZSRCKU w Kościelcu - zwi kszenie planu wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80130 §

4010 w kwocie 12.989zł. na płatę odprawy emerytalnej dla robotnika do pracy ciężkiej. Zarząd

wyraził zgodę.

- DPS w Kole przy ul. Poniato kiego - zmiana w planie finansowym dochodów i wydatków w dz.

852, rozdz. 85202 o kwotę 4 00 ,00zł w związku z otrzymanymi oraz deklarowanymi darowiznami.

- KPPSP w Kole - zwiększeni budżetu jednostki o kwotę 6400zł w dz. 754, rozdz. 75478 w §

4210 z przeznaczeniem na dzi ania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - zakup

paliwa oraz plandek. Zarząd wy aził zgodę.

- Wojewoda Wielkopolski - z iększenie planu dotacji celowych na rok 2017 w dz. 754, rozdz.

75478, §2110 z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

- Wojewoda Wielkopolski - ~ iększenie planu dotacji celowej na rok 2017 w dziale 801 o kwotę

33 640,00zł - z przeznaczenie

w związku z ustawą z dnia 15

- IZP. 2510.1.2016 z dnia 07.1 .2017 - zabezpieczenie środków w kwocie 80 332,80zł brutto na

a sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej

rzecz Zespołu Szkół Technicz ych w Kole z przeznaczeniem na wykonanie: naprawy dachu,



wykonania przyłącza wodocią owego

przykanalikami. Zarząd wyraził godę.

- PUP w Kole - zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 97 500zł z

hydrantowego oraz montaż wypustów ulicznych z

•..

przeznaczeniem na finansowa iie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na

ubezpieczenie społeczne pla pracowników PUP w Kole. Powyższe środki pochodzą z Funduszu

Pracy.

- PZD w Kole - zwiększenie środków o kwotę 40 OOOzłna nowe zadania inwestycyjne pn "

Przebudowa obiektu mostoweg w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna

Długa Wieś. Zarząd wyraził zgodę

Ponadto Pani Amelia Woźniak p zedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

przekazania informacji do oprac wania projektów planów finansowych podległym jednostką.

Zarząd po omówieniu projektu chwały poddał tę kwestię głosowaniu:

-wniosek poparło - głosów 5

-przeciw - głosów O

-wstrzymało się - głosów O

Uchwała została podjęta jednogł śnie ioznaczona nr.0025 .146.216.20 17.

Ad. 8.

Dyrektor Samodzilenego Public ego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Kole Pan Cezary Chmielecki

przedłożył Zarządowi:

- zestawienie wykonania świa czeń za okres październik 2017r. Poziom realizacji świadczeń z

Narodowym Funduszem Zdrowi za październik 2017 - łącznie 103,75%

- harmonogram rzeczowo - ansowy zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja

Samodzielnego Publiczego Z ładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług

świadczonych na rzecz mieszkar ców powiatu" .

Zarząd zapoznał się z przedłożo ymi dokumentami.

Ad.9.

Starosta Kolski przedstawił ismo SE.4352.3.2017 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

dotyczące wyrażenia zgody na objęcie nauczaniem indywidualnym uczennicy klasy 2G. Opinia

Wydziału Oświaty, Kultury i Sp rtu jest pozytywna. Zarząd podtrzymując opinię wydziału, wyraził

zgodę na objęcie nauczaniem ndywidualnym w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach

środków własnych szkoły. Wyd ał Oświaty, Kultury i Sportu powiadomi jednostkę.

Na tym protokół zakończono.
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