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Protokół nr 0022.60.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 17 lutego 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę

o godz.

1000. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( 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
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

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. l
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad.2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.59.2016
z dnia 10 lutego 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.
Ad 3.
Skarbnik przedstawił uwagi i propozycje zmian do projektu porozumienia z Gminą Miejską
Koło na utrzymanie czystości i porządku na ulicach powiatowych w m. Kole w 2016 r.:
§ 1 ust.2 pkt 6 - prośba aby Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ustosunkował się do
wymienionego zapisu odnośnie umieszczenia w tym paragrafie;
§3 ust. 5 - prośba aby Powiatowy Zarząd Dróg w Kole uszczegółowił

brzmienie

wymienionego ust. 5 w § 3 dodając po słowach "Rozliczenie, o którym mowa w ust.
l

"

4, nastąpi na podstawie właściwej dokumentacji
przez

Gminę

kserokopie

w związku

faktur,

sprawdzonych

z realizacją

rachunków

pod względem

były zlecane podmiotowi
Przekazującego

Opis dokumentów,

przedmiotowego

lub innych

zewnętrznemu;

wymienionych

zadania

dokumentów

merytorycznym,

cen jednostkowych),

finansowo - rachunkowej,

finansowych

formalnym

kalkulację

publicznego"

"tj.:

opisanych

oraz

i rachunkowym,

jeżeli roboty

własną (wg zatwierdzonych

jeżeli roboty były wykonywane

przez

własnym środkami.

w §3 ust. 5, powienien zawierać: numer porozumienia,

nazwę zadania, kwotę dotacji oraz klauzulę wykorzystano
§4 ust.5 - należy dodać zapis w brzmieniu:
objętych porozumieniem

przedłożonej

prowadzić

"Kontrolę

zgodnie z przeznaczeniem";
prawidłowości

wykonania

będzie w imieniu Powiatu Powiatowy

zadań

Zarząd Dróg

w Kole";
§4 - ust. 5 należy przesunąć do ust. 6.
Zarząd przychylił się do w/w propozycji.
Ponadto Zarząd zmienił okres jaki zostanie objęty dotacją na realizację w/w zadania przez Gminę
Miejską Koło - od kwietnia do końca listopada 2016 r.

Ad 4.
Pani Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła:
- projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego:
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania
z organizacjami

pozarządowymi

pożytku publicznego
w sprawie

oraz innymi

podmiotami

Powiatu Kolskiego

prowadzącymi

działalność

w 2015 roku";

ustalenia

trybu

udzielania

i placówkom

o uprawnieniach

prawidłowości

ich wykorzystania.

Zarząd zaakceptował

z realizacji Programu współpracy

szkół

i rozliczania
i placówek

dotacji
oraz

niepublicznym
trybu

i zakresu

szkołom
kontroli

w/w projekty uchwał nie wnosząc uwag.

- propozycje zmian wysokości dodatków dla nauczycieli. Zarząd zapoznał się.
Ponadto Starosta poinformował

o wysłaniu

w Kole, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Wychowawczego

pism do Dyrektorów:
w Kłodawie

w Kole w sprawie ustosunkowania

Zespołu

oraz Specjalnego

Szkół Technicznych
Ośrodka

Szkolno

-

się do zaleceń poaudytowych.

Ad 5.
Obecne na posiedzeniu

Panie Dyrektor:

Domu Pornocy Społecznej
miesięcznego

Powiatowego

przy ul. Poniatowskiego

kosztu utrzymania

Centrum

Pomocy Rodzinie

w Kole przedstawiły

w Kole oraz

propozycje

średniego

mieszkańca w DPSach na rok 2016:
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DPS przy ul. Poniatowskiego
proponowany

w Kole: koszt obowiązujący

w 2015 r. - 3.148,00

zł;

koszt w 2016 r. - 3.198,00 zł;

DPS przy ul. Blizna w Kole: koszt obowiązujący

w 20 ł 5 r. - 2.942,00 zł; proponowany

koszt w 20 ł 6 r. - 3.0 ł 0,00 zł.
Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie w/w propozycji.
Zarząd wyraził również zgodę na wynajem
DPS przy ul. Poniatowskiego

budynku po byłej pralni zlokalizowanego

w Kole.

Ponadto

. poinformowała

ul. Poniatowskiego

na terenie

o pełnym obłożeniu

miejsc w DPS przy

w Kole.

Ad6.
Korzystając

z obecności

temat zimowego
556.000,00

Dyrektor Powiatowego

utrzymania

dróg.

zł, Zarząd dyskutował

sól, piasek)

materiałem,

oraz

usługi

obowiązujących

utrzymania

zmiany ilości rejonów
Zarząd

zwróci

powiatowych

wykonawczej,

Zarządowi

w Powiecie,

i gminnych

obecnej

i nadzoru

dróg i możliwości

utrzymania

usługi wraz z własnym

w sprawie

Pytania jakie

zmian

materiałów

nad zakupionym
ich zmiany.

oraz zmianę systemu dot.

kosztów. Należy przeanalizować

realizację

na ten cel ok.

osobno niezbędnych

Dróg w Kole przeanalizowanie

do Komisji

wydano

tych wydatków.

przechowywania

zimowego

dróg celem obniżenia

się również

do chwili

m.in. powodów zakupienia

standardów

Zarząd polecił Powiatowemu
zimowego

Od stycznia

nad możliwo iciami obniżenia

padły w trakcie dyskusji dotyczyły
(typu

Zarządu Dróg w Kole Zarząd Powiatu poruszył

m.in. możliwość

materiałem

organizacji

o ponowne ustalenie granic terenu zabudowanego

ruchu

wykonawcy.
na drogach

w miejscowościach

na terenie Powiatu Kolskiego.

Skarbnik powrócił do tematu zabezpieczenia
wszczęcia

procedur

uchwalenia

dla inwestycji przebudowy

środków w wysokości

Miejscowego

skrzyżowania

15 tys. zł celem umożliwienia

Planu Zagospodarowania

w dniu 13 stycznia br. wyraził zgodę na zabezpieczenie

zabezpieczone

w budżecie

Dyskutowano

również

w ramach

"Programu

nad wyborem
rozwoju

gminnej

(MPZP)

ulic: Toruńskiej - Towarowej - Piaski w Kole. Zarząd

na posiedzeniu

Powiatowego

Przestrzennego

w/w środków,

będą one

Zarządu Dróg w Kole.
inwestycji

drogowej,

i powiatowej

która

infrastruktury

mogłaby
drogowej

być zgłoszona
na lata 2016-

2020".

Ad 7.
Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania
terminie kwalifikacji

Kryzysowego

p. Wasiak poinformował

o:

wojskowej w 2016 r.;
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prośbie Burmistrza Miasta Dąbie (lOK.4040.1.20 16) w sprawie wsparcia finansowego
organizacji imprezy pn. "Dzień Ogórka". Zarząd wyraził zgodę na współorganizację
imprezy oraz przeznaczenie na ten cel kwoty 2.000,00 zł.

Zarząd zapoznał się z pismem p. Sławomira Wojtysiaka - Inspektora ds. zarządzania ruchem
na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego, w sprawie podjęcia decyzji dot.
kierunku przeprowadzenia
sprzedaży

pojazdu

procedur administracyjnych

zmierzających

marki Skoda Favorit, który przepadł

do likwidacji lub do

na rzecz Powiatu

Kolskiego.

Z załączonej oceny technicznej Rzeczoznawcy wynika, że pojazd przedstawia wartość złomu
samochodowego

i szacowany

jest

na kwotę

ok. 500,00

zł. Zarząd

podjął

decyzję

o wyzłomowaniu pojazdu.

Zarząd powrócił do tematu prośby Prezesa Zarządu Wojewódzkiego
Wiejskiej w Wielkopolsce o wsparcie finansowe oraz współorganizację
Olimpiady Młodych Producentów

Związku Młodzieży
finału wojewódzkiego

Rolnych, która odbędzie się w Zespole Szkół Rolnicze

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koście1cu. Zarząd wyraził zgodę na współorganizację
Olimpiady, zwiększenie
oraz przekazanie

dofinansowania

dla uczestników

do kwoty 1.500,00 zł (ze środków Wydziału PZ)

Olimpiady

gadżetów z Wydziału Promocji,

Rozwoju

i Zarządzania Kryzysowego.
Ad 9.
Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków Zarządu:
l. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki
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