
Protokół nr 0022.151.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 20 grudnia 2017 r.

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

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli (lista obecności stanowi załącznik nr 1 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 0022.150.2017 z

dnia 13 grudnia 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty ipodpisany.

Ad 3.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Pani Urszula Polewska przedstawiła

projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLl274/2017 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 20 17r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację



określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej osób niepełnosprawnych w

Powiecie Kolskim w 20 17 roku.

Zmiany w planie finansowym wynikają z aktualnych potrzeb i złożonych wniosków

niepełnosprawnych mieszkańców ipracodawców z terenu powiatu kolskiego.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego.

Ponadto zwróciła się z prośbą o:-- umożliwienie korzystania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole z samochodu

służbowego Starostwa Powiatowego. Wicestarosta poinformował, że zapisy odbywają się z

tygodniowym wyprzedzeniem.

Zarząd wyraził zgodę na korzystanie z samochodu służbowego.

- znalezienie nowego pomieszczenia dla prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w

Powiecie Kolskim. Zarząd podejmie działania w w/w sprawie.

Zarząd prosi o przeprowadzenie kontroli przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w

Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kłodawie.

Dyrektor PCPR w Kole poinformowała o trudnościach organizacyjnych przy realizacji projektu

"Z Troską ..." realizowanego w ramach Działania 7.2 Usługi społecznej i zdrowotne, Poddziałania

7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu

terytorialnego ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani Mariola Jóźwiak przedstawiła pismo

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole dotyczące zasad

wydzierżawiania iwynajmowania aktywów trwałych SPZOZ w Kole.

Obecni na posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Grzegorz Kujawa główny

księgowy l poruszyli następujące tematy:

- pismo PZD.GK.117.2017 dot. zakończenia realizacji Porozumienia nr OZ.031.2.2017 z dnia

14.03.2017r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania publicznego w

zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie

miasta Koła. Pan Kujawa zwrócił się z wnioskiem o potrącenie kwoty 17 812zł z uwagi na brak

realizacji części prac objętych Porozumieniem.

Naczelnik Wydziału Finansów poinformowała, że ostatnia rata kwoty dotacji została już

przekazana.



·,

- ul. Przemysłowa w Kole - dyrektor poinformował Zarząd, że czeka za podpisaniem przez Urząd

Miejski w Kole Aneksu nr l do umowy nr OZ,032.45,2017 z dnia 15,05,17r, dot. przesunięcia

terminu realizacji do dnia 28.12.2017r. Starosta spotka się z Wiceburmistrz w tej sprawie.

- zmiana nazwy zadania inwestycyjnego "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi

powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś" w "Rozbiórka istniejącego obiektu

mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna

Długa Wieś". Powyższe zmiany spowodują skrócenie czasu wydania decyzji o uwarunkowaniach

środowiskowych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Szybsze wydanie decyzji

zwiększy szanse na skompletowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o środki w

ramach 10% rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w nazewnictwie zadania.

Kierownik ds. inwestycji i zamówień publicznych Pan Artur Szafrański przedstawił pismo firmy

SKODA dotyczące zamówienia 107/2017 z dnia 17.10.2017r. na zakup samochodu Skoda Superb

III 2,0 TSI 162kW.

Pan Artur Szafrański poinformował, że z przyczyn niezależnych od importera przesunięty został

termin realizacji zamówienia na styczeń 2018,

Zarząd przyjął do wiadomości całość informacji i wyraził zgodę na zaistniałe zmiany, a także na

zgodne z umową naliczanie kar za opóźnienie w dostawie.

Ad.7.

Sekretarz Powiatu Pan Andrzej Tomczyk przedstawił pismo OK.2120.25.2017 Wydziału Oświaty,

Kultury i Sportu dotyczące weryfikacji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych poszczególnych

osób oraz podanie okresu ich obowiązywania,

Zarząd podejmie decyzję na kolejnym posiedzeniu,

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Karolina Kaczmarek
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