Protokół nr 0022.69.2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

1000.

Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):
l. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. JózefRybicki
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.!
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad.2
Członkowie Zarządu zapoznali si z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.68.2016
z dnia 07 kwietnia 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole FK.3001.2.2016,

dot. zwiększenia

planu wydatków i dochodów o kwotę 74.000,00 zł z przeznaczeniem
opiekuńczo

-

wychowawcze.

i wynikają

z realizacji

Środki te pochodzą

postanowień

ze zwiększonych

Sądu o umieszczeniu

zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

na placówki
dochodów

dzieci w rodzinach

Ponadto PCPR zwrócił się
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"

z prośbą o utworzenie nowego rozdziału w planie dochodów i wydatków w związku
z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
Rodzina

500+). Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie

zabezpieczenia

dzieci (program

kwoty 74.000,00

zł., do

środków na realizację programu Rodzina 500+ Zarząd powróci, gdy

otrzyma od Wojewody informację o zwiększeniu planu dotacji celowych na ten cel.

Ponadto Skarbnik przekazał informację Banku Zachodniego WBK, że nie ma możliwości
zagwarantowania

kontynuacji

dotychczas

obowiązujących

ulg dla Powiatu

w związku

z prowadzeniem obsługi bankowej Powiatu. Skarbnik oczekuje na dalsze propozycje Banku
w tej sprawie.
Ad4.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole przedstawiła:
- projekt uchwały

Rady Powiatu

Kolskiego

w sprawie

ustalenia

wysokości

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na realizację

określonych

zadań z zakresu rehabilitacji

zawodowej

środków

przypadających

i społecznej

osób

niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2016 r. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.
- ocenę

zasobów

z rekomendacjami.
z

problemami

i

pomocy
Ocena

społecznej
ukazuje

potrzebami

za

lokalną

rok

2015

sytuację

mieszkańców

dla

powiatu

społeczno

powiatu

kolskiego

wraz

- demograficzną

wraz

kolskiego.

Pozwala

wytyczyć

najważniejsze kierunki działań powiatu w zakresie polityki społecznej. Zarząd zapoznał się.
- etap działań Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" z Kłodawy mających na celu utworzenie na
terenie gminy Kłodawa Warsztatu Terapii Zajęciowej. PCPR przeprowadził wstępną analizę
przekazanych przez Stowarzyszenie dokumentów oraz poprosił o uzupełnienie brakujących
pozycji. Zarząd przyjął do wiadomości.
Ponadto p. Polewska poinformowała

o możliwości

dofinansowania

z PFRON) zakupu busów do przewozu osób niepełnosprawnych.
priorytetowym

zadaniem

będzie

zakup

busa

dla

(w ramach środków

Starosta poinformował, że

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno

-

Wychowawczego w Kole.
AdS.
Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego przedstawił:
- projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie upamiętnienia

1050. rocznicy Chrztu

Polski. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.
- pismo m PZ.3026.1.2016,

prośba o przesunięcie między §§ środków w kwocie 362,02 zł

z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Powiatowej Komisji
Lekarskiej w ramach kwalifikacji wojskowej. Zarząd wyraził zgodę.
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- wyniki konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015
- 2025" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu
Kolskiego na lata 2015 - 2025". W czasie trwania konsultacji nie zostały zgłoszone uwagi
oraz wnioski do w/w projektów. Zarząd przyjął do wiadomości.
Ad6.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole poruszył następujące tematy:
- pełnomocnik grupy referendalnej - p. Klukaczyński złożył wniosek o wyrażenie zgody na
lokalizację i umieszczenie dwóch banerów reklamowych w pasie drogowym ulic: Toruńska
i Sienkiewicza w Kole. Zarząd wyraził zgodę.
- wniosek Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole o uzgodnienie lokalizacji
nowego kolektora sanitarnego
odcinku od ul. Przemysłowej

i przyłączy w pasie drogowym ul. Toruńskiej w Kole na
w kierunku

firmy Sanitec

(kolizja

z pasem

pieszo -

rowerowym).
- dot. uzgodnienia

lokalizacji

firmie Energa alternatywnego

przebiegu

kabla średniego

napięcia w pasie drogowym w m. Ruszków. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Starosta przekazał Dyrektorowi Kujawie informację o wyrażeniu zgody przez Zarząd
na przyjęcie w 2016 r. dotacji z Gminy Miejskiej Koło w całości (300.000,00
"Przebudowę ulicy 3 Maja w Kole", wraz z proporcjonalnym
powiatu (300.000.00

zł) na

udziałem środków z budżetu

zł). Łączna kwota na to zadanie będzie wynosiła

600.000,00

zł,

brakujące środki z budżetu powiatu zostaną zabezpieczone z wpływów z opłat wnoszonych
w parkomatach

(ustawionych

na drogach powiatowych

w m. Kole) oraz z oszczędności

wynikających z rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę ul. Opałki i ul. Składowej w Kole.
Ad 7.

Pani Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekty uchwał Zarządu
Powiatu Kolskiego:
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
w Kole, ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło.
Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.69.92.2016
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Kole,
ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło.
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Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię glosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.69.93.2016
w sprawie określenia
w niepublicznych

miesięcznego

szkołach

kosztu kształcenia jednego ucznia! słuchacza

placówkach

j

o uprawnieniach

szkół publicznych

i placówek publicznych w roku 2016.
Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.69.94.2016

Pani Bednarkiewicz

z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła propozycje zmian

w budżecie powiatu na 2016 r.:
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, OK.3021.15.5.2016

przesunięcie

między §§

kwoty 3.000,00 zł z przeznaczeniem na Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Kole.
Zarząd wyraził zgodę.
Bursa Szkolna w Kole, BSz.0711.16.2016.D,

dot. zwiększenia

planu finansowego

o 50.000,00 zł (przyznane decyzją Zarządu z dnia 24.03.2016 r.), środki te zostaną
przeznaczone na wynagrodzenia, zakup usług pozostałych oraz zakup energii. Zarząd
wyraził zgodę.
Bursa Szkolna w Kole, Bsz.0711.16.2016.D,
zł z przeznaczeniem

na wynagrodzenia

przesunięcie między §§ kwoty 3.223,00

bezosobowe (dot. zawarcia umowy zlecenia

z elektrykiem). Zarząd wyraził zgodę.
Poradnia

Psychologiczno

-

Pedagogiczna

w

Kole,

PP-P.3003.2.2016.K,

dot.

zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług
remontowych (malowanie części pomieszczeń). Zarząd powróci do tematu.
Poradnia

Psychologiczno

-

Pedagogiczna

w

Kole,

PP-P.3003.3.2016.K,

dot.

zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 96.040,00 zł. Zarząd powróci
do tematu w późniejszym terminie.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie, ZSP.0320.08.2016,

dot. zwiększenia

miesięcznej raty środków o kwoty: 11.000,00 zł na realizację wydatków rzeczowych,
20.700,00

zł na zakup

oleju

opałowego

oraz

pokrycie

kosztów

egzaminów
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zawodowych.
środków

Ponadto dyrektor szkoły zwraca się o przekazanie

w kwocie

93.000,00

zł na odpis na Zakładowy

dodatkowej raty

Fundusz

Świadczeń

Socjalnych. Zarząd powróci do tematu.

Ponadto Wydział Oświaty, Kultury i Sportu poinformował o:
- potrzebie przeprowadzenia kontroli w szkole niepublicznej Centrum

zkoleniowe "Wiedza".

Zarząd wyraził zgodę.
- zestawieniu planu wydatków z subwencji oświatowej na 2016 r. wg algorytmu oraz wg
Powiatu Kolskiego - stan na dzień 30.09.2015 r. Zarząd zapoznał się.
- zmniejszeniu

liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych

Powiatu Kolskiego,

od

września 2015 r. do marca 2016 r. ubyło 24 uczniów (razem ze szkołami niepublicznymi 52
uczniów). Zarząd przyjął do wiadomości.
- podjęciu

rozmów

z potencjalnym

wykonawcą

powiatowego

programu

opieki

nad

zabytkami. Z uwagi na złożoność tematu program przygotuje osoba fizyczna lub firma
zewnętrzna specjalizująca się w opracowaniu tego typu dokumentów. Z podjętych rozmów
wynika, że opracowanie programu zajmie ok. 7 miesięcy, a jego koszt wyniesie ok. 15.000,00
zł. Zarząd zaproponował zapoznanie się z innymi ofertami i wybranie najkorzystniejszej.

Ustalono również skład komisji konkursowych (konkursy na stanowiska dyrektorów szkół):
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie:

WICZ,

p. Szkudlarek;
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole: p. Banaszewski,

Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

-

~

w Kole: p

--:--"7"""--

Rybicki, p.

Zespół Szkół Technicznych w Kole: ;
Bursa Szkolna w Kole:

Starosta poinformował

p. Rybicki,

icki

członków Zarządu o odbytym spotkaniu z przedstawicielami

PAK

Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie. Kopalnia zadeklarowała chęć kontynuowania rozmów
dot. podpisanej ugody z Powiatem oraz spełnienia zawartych w niej warunków dot. m.in.
budowy drogi Łuczywno
przedstawicieli

- Drzewce.

Odbędzie

Powiatu wraz z przedstawicielami

Zarządu podkreślił,

się w tej sprawie

kolejne

spotkanie

PAK KWB Konin. Jeden z członków

że należy położyć nacisk na przekazanie

przez Kopalnię

środków

finansowych (w wysokości zapisanej w ugodzie) na budowę w/w drogi.
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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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