Protokół nr 0022.76.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 02 czerwca 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

1000.

Obradom

przewodniczył

Staro ta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):
l. 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. 1
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad.2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.75.2016
z dnia 24 maja 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.
Ad 3.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Mariola Jóźwiak

poinformowała, że dnia

19.02.2016 r. na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.2.509.2014.4
Powiat Kolski nabył nieruchomość

o numerze ewidencyjnym

22/10 ark. mapy 1 o pow.

0,1200 ha, położoną w Górkach, gm. Kłodawa. Powyższa działka przeznaczona jest na cel
publiczny, pod drogę powiatową nr 3408P.
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Zarząd Powiatu podjął decyzję (GN.P.6844.10.2016)

w sprawie ustanowienia

trwałego

zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Kole nad tą nieruchomością.
aczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Mariola Jóźwiak

30.03.2016 r., na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego
Powiat Kolski nabył nieruchomość

o numerze ewidencyjnym

poinformowała, że dnia
nr SN-V.7533.313.2013.5

14/8 ark. mapy 33 o pow.

O0008 ha, położoną w Kole ul. Prusa. Powyższa działka przeznaczona jest na cel publiczny
pod drogę powiatową nr 3505P.
Zarząd Powiatu podjął decyzję

w sprawie ustanowienia

(G .P.6844.l1.2016)

trwałego

zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Kole nad tą nieruchomością,
aczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
dniu

15.10.2014

r. Zarząd

Powiatu

wydał

Mariola Jóźwiak

decyzję

poinformowała,

o przekazaniu

w trwały

że w
zarząd

Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym
99/1 ark. 33 o pow. 0,0104, położonej w Kole przy ul. Prusa. Z uwagi na to, że nieruchomość
ta obciążona jest prawem użytkowania

wieczystego,

nie powinna być oddana w trwały

zarząd. Zarząd Powiatu podjął decyzję (G .P.6844.16.2014.2016)

w sprawie uchylenia w

całości pierwotnej decyzji nr GN.P.6844.16.20 14 z dnia 15.10.2014 r.
Ad 4.

Na posiedzenie przybyli przedstawiciele

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie w
tikołajczyka i

osobach: dyrektora - Jerzego Markowskiego, zastępcy dyrektora
głównej ksiegowej
ZSP w kontekście
szczegółowo

Dyrektor Jerzy Markowski przedst>
realizacji

omówiła

najważniejszych

trudności

związane

zadań finansowych,

z brakiem

środków

~

/gólną sytuację
Dorota Budynek

na pokrycie

bieżących

płatności.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie wystąpił o przesunięcie terminów potrącania

otrzymanej

br.

w

miesiącu

maju

zaliczki

w

kwocie

zawnioskowano o zwiększenie zaliczkowo przekazywanych

93.000,00

zł.

Jednocześnie

środków finansowych

w

ramach

zatwierdzonego planu wydatków o kwotę 11.000,00 zł w miesiącach czerwiec - sierpień br.,
które przeznaczone byłyby na realizację wydatków rzeczowych oraz o kwotę 8.700,00 zł na
pokrycie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów.
Zarząd po analizie i dyskusji wyraził zgodę na zaliczkową wypłatę ogółem kwoty 52.700,00
zł, z czego aktualnie jednostka potrzebowałaby kwotę 19.700,00 zł, a o kwotę 11.000,00 zł
zwiększona byłaby rata części oświatowej subwencji ogólnej na miesiące lipiec - wrzesień br.
Potrącanie dotychczas przekazanych zaliczek nastąpi w 3 ratach począwszy od raty części
oświatowej subwencji ogólnej, która będzie przekazana w miesiącu wrześniu na miesiąc
październik br.
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Zarząd Powiatu powróci do analizy sytuacji finansowej szkół po zakończeniu naborów na rok
szkolny 2016/2017.
Ad 5.
Wicestarosta

Marek

Banaszewski

zapoznał

zebranych

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa OŚ.3153.1.2016

z pismem

Wydziału

Ochrony

z dnia 30.05.2016 r. informującym

o

dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego dla spółek wodnych w roku 2016. Łącznie wysokość
wnioskowanych

dotacji wynosi

10.000,00 zł, co stanowi

100% środków

finansowych

zaplanowanych na ten cel w budżecie powiatu na rok 2016. Starosta Wieńczysław Oblizajek
przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w powyższej sprawie.
Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała zostala podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.76.103.2016
Ad6.
Sekretarz

Powiatu

Andrzej

Tomczyk

przedstawił

zaproszerue

Zarządu

Oddziału

Wojewodzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Ośrodka
Organizacji Szkolenia Zawodowego "Param" w Warszawie do wzięcia udziału w szkoleniu seminarium ppoż. pn "Numery

Twoich Przyjaciół

998-112" połączonym

z programem

artystycznym zespołu DE MO O. Impreza odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Kole
w dniu 05.10.2016 r.
Zarząd wyraził zgodę na wydatkowanie na ten cel kwoty 500,00 zł (zakup biletów).
Ad 7.

--

Starosta Wieńczysław

Oblizajek

poinformował

o nadejściu

pisma L.dz.5/05/16

z dnia

30.05.2016 r. Związku

auczycielstwa Polskiego, Zarządu Oddziału w Kole z wezwaniem do

usunięcia naruszenia prawa poprzez:
uchylenie uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej

w celu przeprowadzenia

konkursu na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół Teclmicznych w Kole,
-

unieważnienie konkursu przeprowadzonego w dniu 23 maja 2016 r.,

-

ponowne powołanie Komisji Konkursowej w składzie zgodnym z przepisami prawa,

-

ponowne przeprowadzenie przedmiotowego konkursu w sposób zgodny z przepisami
ustawy o systemie oświaty.

W uzasadnieniu Z P kwestionuje skład komisji konkursowej,

w ktor j m.111.znaleźli się

członkowie Zarządu Powiatu, organu prowadzącego szkołę, jak również podnosi błędy natury
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proceduralnej polegają ce na dopuszczeniu do konkursu jednego z kandydatów mimo braku
wymaganych dokumentów.
Radca prawny Dorota Orchowska wyjaśniła, iż zgodnie z przepisem art. 52 §4 ustawy z dnia
30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz.U. Z 2016 r. poz.

718 ze zm.) Z P wezwał do usunięcia naruszenia prawa w postępowaniu skargowym.
W związku z powyższym tutejszy Organ winien rozpatrzyć skargę w terminie 30 dni od dnia
Jej

wmesierua,

ZNP

przysługuje

następnie

karga

do

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyj nego.
astępnie Dorota Orchowska poinformowala Zarząd o stanowisku NSA z dnia 25.06.2014 r.,
które

wskazuje,

iż niedopuszczalność

udzialu

w postępowaniu

konkursowym

osoby

piastującej funkcje organu prowadzącego szkołę nie dotyczy organu kolegialnego jakim jest
zarząd powiatu. Potwierdziła także, iż nie jest to stanowisko ugruntowane w orzecznictwie, a
odmienny pogląd dotyczy burmistrza, jako organu prowadzacego szkołę.
Zarząd postanowił

poddać

pod głosowanie

projekty

uchwał

w sprawie

zatwierdzenia

konkursów na dyrektorów szkół oraz powierzenia stanowisk dyrektorów.

Naczelnik

Wydziału

przeprowadzeniu

Oświaty,

konkursów

Kultury

i Sportu

na stanowiska

-

Anna

dyrektorów

Pajor

poinformowała

szkół i placówek

o

oświatowych

zgodnie z uchwałami nr 0025.68.87.2016, nr 0025.68.88.2016 i nr 0025.68.89.2016 z dnia 07
kwietnia 2016 r. oraz uchwałami nr 0025.69.92.2016 i nr 0025.69.93.2016 z dnia 13 kwietnia
2016 r. Zarządu Powiatu Kolskiego.
Starosta Wieńczysław
Kolskiego

Oblizajek

przedstawił

w sprawie zatwierdzenia

kolejno projekty

konkursów

na dyrektorów

uchwał Zarządu

Powiatu

szkół oraz powierzema

stanowisk dyrektorów.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia

konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie.

Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- prz ciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.76.104.2016

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia

konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia

stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

im. Św. Mikołaja w

Kole.
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Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
stanowiska

dyrektora

Zespołu

Szkół

r 0025.76.105.2016

konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia
Ekonomiczno-Administracyjnych

im.

SL i WL

Grabskich w Kole.
Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia

r 0025.76.106.20] 6

konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole.
Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.76.] 07.2016

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia

konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia

stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Kole.
Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.76.108.2016

aczelnik

Wydziału

Oświaty,

Kultury

i Sportu - Ałma Pajor

przedstawiła

wniosek

Stowarzyszenia "Wyspa i Przyjaciele" o zmianę preliminarza wydatków w związku ze zmianą
terminu rozgrywania IV Międzynarodowego

Turnieju Piłki Nożnej Mini-Euro Koło 2016 z

czerwca na sierpień br.
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Zarząd wyraził zgodę na zmianę preliminarza.
Ad 8.
Naczelnik

Wydziału

Promocji,

Rozwoju

przedstawił

pismo Powiatowego

29.05.2016

r. zwracającego

i Zarzadzania

Koła Hodowców

się

o objęcie

Kryzysowego

- Zenon Wasiak

Koni Wielkopolskich

patronatem

III

w Kole z dnia

Powiatowych

Zawodów

Zaprzęgowych o Puchar Starosty Kolskiego w dniu 20.08.2016 r. Zawody te będą imprezą
towarzyszącą

Świętu Mleka i Powiatu Kolskiego

Wielkopolskiemu

organizowanemu

na

stadionie MOSiR w Kole. Zarząd wyraził zgodę na objęcie tychże zawodów patronatem,
ufundowanie

pucharów

oraz zorganizowanie

cateringu

dla uczestników

i osób obsługi

zawodów. Łączny koszt wyniesie do 1.100,00 zł.
Ad 9.
Dyrektor Powiatowego

Zarządu Dróg Grzegorz Kujawa zapoznał zebranych

z pismem

PZD/22 l IDT/28/20 l 6 skierowanym do Zarządu Powiatu i Burmistrza Miasta Koła w sprawie
przebudowy ulicy

agómej w Kole, w którym uznał wniosek mieszkańców

za zasadny,

prosząc o rozpatrzenie możliwości jego realizacji. Starosta Wieńczysław Oblizajek stwierdził,
że Zarząd oczekuje wysondowania

kosztów budowy obciążających

Gminę Miejską Koło

i Powiat Kolski celem określenia możliwości ubiegania sie o środki z Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Dyrektor

Powiatowego

PZD/221/DT/43/2016

Zarządu

Dróg Grzegorz

z dnia 24.05.2016

Kujawa

skierowane

1".

przedstawił

do Zarządu Powiatu,

przebudowy ulicy 3-ego Maja w Kole. Stwierdził, na podstawie
z Gminy Miejskiej w Kole, że zadeklarowana

równiez

informacji

pismo

dotyczące
uzyskanych

kwota 300.000 zł ma być przeznaczona na

przebudowę nawierzchni chodników, podczas gdy intencją Powiatu jest realizacja zarówno
chodników

jak

z Burmistrzem

i

nawierzchni

bitumicznej.

Koła w celu ostatecznego

Starosta
określenia

Kolski
zakresu

zorganizuje
rzeczowego

spotkanie
planowanej

inwestycji.
Adl0.
Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
- pismo Domu Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21, L.dz.DPS.234.2016

z dnia

24.05.2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego.
Zarząd

wyraził

zgodę

na

nieodpłatne

przekazanie

do

DPS

używanego

sprzętu

komputerowego, wycofanego z eksploatacji w Starostwie Powiatowym w Kole.
- pismo Domu Pomocy Społecznej w Kole ul. Poniatowskiego
z dnia 30.05.2016 r. odnośnie zaliczkowego

przekazania

21, L.dz.DPS.237.2016.K

kwoty 15.000,00 zł na zapłatę

składek ZUS za miesiąc maj br.
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Zarząd wyraził zgodę, akceptując jednocześnie
."

zaproponowany

hannonogram

zwrotu w/w

kwoty.
- pismo Zespołu Szkół Technicznych w Kole ZST.KS.0320.15.2016

z dnia 30.05.2016 r. o

zwiększenie planu wydatków.
Zarząd, po wnikliwej analizie na tym etapie realizacji budżetu powiatu, przychylił się do
zaliczkowego przekazania środków w ramach zatwierdzonego planu wydatków dla jednostki
na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących w kwocie 60.000,00 zł. Potrącanie dotychczas
udzielonych zaliczek odbędzie się w 3 miesięcznych równych ratach i rozpocznie się we
wrześniu br. począwszy

od pomniejszenia

raty części oświatowej

subwencji ogólnej na

miesiąc październik 2016 r.
Ponadto

Zarząd

zapoznał

się

z pismem

WF.076 l. 13.20 16 Komendy

Wojewódzkiej

Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 30.05.2016 r. informującym o przekazaniu
dotacji w kwocie 1.000 00 zł dla Komendy Powiatowej PSP w Kole do wykorzystania w roku
2016 na pokrywanie kosztów utrzymania komendy w ramach wydatków bieżących.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków Zarządu:
l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki
i./
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