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Protokół nr 0022.74.2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 17 maja 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

9°°. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. 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. 1
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad. 2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.73.2016
z dnia 11 maja 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.
Ad 3.
Skarbnik powrócił do tematu obsługi bankowej budżetu powiatu. Obecnie obowiązująca
umowa dobiega końca, Bank Zachodni WBK S.A. przedstawił ofertę prowadzenia obsługi
bankowej budżetu powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi, obejmuje ona okres od O l
sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2017 r. Z oferty wynika, że Bank za czynności wykonywane w
ramach obsługi będzie pobierał opłatę ryczałtową w kwocie 1.250,00 zł miesięcznie. Zarząd
wyraził zgodę na zawarcie umowy na rok.

Ponadto Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu:
- Urząd Miejski w Kole, IP.6724.23.2016, dot. przygotowania
zostaną

przyjęte

środki

finansowe

w wysokości

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania

umowy, na podstawie której

15.000,00

zł z przeznaczeniem

przestrzennego

na

miasta Koła w rejonie

uJ. Toruńskiej i Towarowej. Powiatowy Zarząd Dróg zaproponował

aby zwiększyć plan

jednostki o w/w środki, PZD dokona rozliczenia z Urzędem Miejskim. Zarząd wyraził zgodę.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.0602.2.2016, prośba o dodatkowe środki
finansowe w kwocie 10.803,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS. PCPR proponuje aby
środki te pomniejszać w każdym następnym miesiącu do końca 2016 r. Zarząd wyraził zgodę.
- Wydział Ochrony

Środowiska,

Rolnictwa

i Leśnictwa,

OŚ.3026.3.2016,

przesunięcie

między §§ kwoty 800,00 zł. Środki te pochodzą z darowizny od firmy Geberit Produkcja
Koło Sp. z

0.0.,

przeznaczone

zostaną na cele związane z ochroną środowiska

m.m,

organizację Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu 2016. Zarząd wyraził zgodę.

W dalszej części posiedzenia

p. Bednarkiewicz

z Wydziału Oświaty, Kultury

Sportu

przedstawiła propozycje zmian w budżecie powiatu na 2016 r.:
Zespół

Szkół

Ponadgimnazjalnych

w

Kłodawie,

ZSP.0320.08.20 16,

prośba

o przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie: 20.700,00 zł na zakup
oleju opałowego i pokrycie kosztów egzaminów zawodowych uczniów oraz 93.000,00
zł na realizację odpisu na ZFŚS. Zarząd wyraził zgodę na zaliczkowe przekazanie
środków w kwocie 93.000,00 zł na realizację odpisu na ZFŚS. Wydział Oświaty,
Kultury i Sportu powiadomi jednostkę.
Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

w Kole, ZSEA.311 0.1 0.219.2016,

prośba o zaliczkowe

środków finansowych

przekazanie

103.054,00 zł z przeznaczeniem

dodatkowych

w kwocie

na uregulowanie zaliczki na podatek dochodowy od

osób fizycznych, realizację odpisu na ZFŚS (79.362,00 zł) oraz uregulowanie faktur

za energię elektryczną i gaz ziemny. Zarząd wyraził zgodę na zaliczkowe przekazanie
środków w kwocie 79.362,00 zł na realizację odpisu na ZFŚS oraz 15.892,00 zł na
uregulowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wydział Oświaty,
Kultury i Sportu powiadomi jednostkę.
Zespół Szkół Technicznych

w Kole, brakujące środki finansowe do końca roku:

rozdział 80120 - 203.258,00 zł, rozdział 80130 - 599.979,00 zł. Jednostka wniosuje
również o zaliczkowe przekazanie łącznej kwoty 187.351,00 zł na potrącenia od
wynagrodzeń, bieżące wydatki oraz realizację odpisu na ZFŚS. Zarząd wyraził zgodę
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:

na zaliczkowe przekazanie środków w kwocie 156.868,00 zł na realizację odpisu na
ZFŚS. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu powiadomi jednostkę.
Poradnia

Psychologiczno

o przekazanie

- Pedagogiczna

środków w wysokości

w Kole, PP-P.3003.4.2016.K,

prośba

10.000,00 zł na dokonanie odpisu na ZFŚS.

Zarząd wyraził zgodę na zaliczkowe przekazanie w/w środków finansowych. Wydział
Oświaty, Kultury i Sportu powiadomi jednostkę.

Zarząd podtrzymał swoje stanowisko w sprawie wdrażania przez dyrektorów szkół zaleceń
poaudytowych oraz podjął decyzję o funkcjonowaniu w szkołach i placówkach oświatowych
jednego wicedyrektora. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu powiadomi jednostki.
Ad 4.
Kierownik Referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych p. Szafrański poruszył temat dot.
przystąpienia Powiatu Kolskiego wraz z Powiatem Tureckim do konkursu ogłoszonego przez
Urząd

Marszałkowski

"Inwestowanie

w

Województwa

rozwój

Wielkopolskiego

infrastruktury

kształcenia

w

ramach

poddzialania

zawodowego".

Technicznych, który będzie beneficjentem w/w projektu zwrócił się z prośbą

9.3.2

Zespół
O

Szkół

zabezpieczenie

środków finansowych w kwocie 20.00000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej, która
jest wymagana przy projekcie.
Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie w/w środków w dziale 801 rozdział 80130 §6050 Szkoły zawodowe, nazwa projektu "Nowoczesne

technologie w kształceniu

elementem

funkcjonalnego

i kolskiego".

rozwoju

gospodarczego

Środki finansowe

obszaru

zostaną zabezpieczone

zawodowym

powiatów

w planie finansowym

tureckiego
Starostwa

Powiatowego w Kole.
Ad 5.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole powrócił do tematu budowy drogi powiatowej
nr 3206P Łuczywno

- Drzewce.

Pan Kujawa omówił kolejny wariant budowy drogi

zakładający: klasę drogi - Z, szerokość pasa drogowego - 20 m, szerokość jezdni - 6 m,
szerokość poboczy - 1,5 m, kategorię ruchu - KR 1. Dyrektor Kujawa podkreślił,

że

zmieniono rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych,

jakim powinny

odpowiadać

drogi publiczne

i ich usytuowanie.

Obecnie

minimalne parametry drogi powiatow j to: klasa drogi - Z, szerokość pasa drogowego - 20
m. Zmniejszenie

tych parametrów

musiałoby się odbyć za zgodą Ministra Infrastruktury

i Budownictwa. Szacowany koszt realizacji tego zadania wg przedstawionego wyżej wariantu
wyniesie 4.800.000,00 zł plus koszty wykupu gruntów 1.000.000,00 zł - 1.500.000,00 zł.
Zarząd

przyjął

proponowany

wariant,

podtrzymał

również

swoje

stanowisko

dot.
3

konieczności

zabezpieczenia

przez PAK KWB Konin środków finansowych

w kwocie

6.000.000,00 zł na realizację w/w zadania, proponowana przez Zarząd forma zabezpieczenia
to gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa.

Ad 6.
Zarząd podjął decyzję

w sprawie

ustanowienia

trwałego

zarządu

(GN.P.6844.9.2016).

Postanowiono przekazać nieodpłatnie w trwały zarząd Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
nieruchomość zajętą pod drogę powiatową w m. Lipie Góry.

Ponadto Zarząd zapoznał się z:
stanowiskiem

rady pedagogicznej

Wychowawczego

i pracowników

Sepcjalnego

Ośrodka Szkolno -

w Kole, którzy postulują, by stanowisko dyrektora SOS W nadal

sprawowała
Fig, zamieszkałej

y

w Kole, dot. uzyskania

zgody na wykonanie

przyłącza gazowego do posesji wnioskodawczyni oraz rozebranie ok. 1 m chodnika od
strony ogrodzenia w/w posesji. Zarząd wyraził zgodę na rozebranie ok. 1 m chodnika,
z

uwag l

na

niewielki

z zabezpieczenia,

zakres

robót

Zarząd

zwolnił

wnioskodawczynię

które miałoby pokryć ewentualne roszczenia z tytułu naruszenia

trwałości chodnika.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
l. Wieńczysław Oblizajek
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. Józef Rybicki
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