
Protokół nr 0022.77.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 08 czerwca 2016 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 10°°. 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. 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 0022.76.2016

z dnia 02 czerwca 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Obecne na posiedzeniu parne: Bednarkiewicz z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz

Woźniak z Wydziału Finansów przedstawiły propozycje zmian do budżetu powiatu:

Liceum Ogólnokształcące w Kole, przesunięcie między §§ kwoty 3.182,00 zł oraz

zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.925,00 zł pochodzącą z wynajmu

sali gimnastycznej, pomieszczeń oraz powierzchni pod reklamę. Powyższe środki



zostaną przeznaczone na zakup kserokopiarki oraz materiałów iwyposażenia, a także

na wynagrodzenia. Zarząd wyraził zgodę. Szkołą wnioskowała również o zwiększenie

dochodów, Zarząd powróci do tego tematu w późniejszym terminie. Wydział OK

powiadomi szkołę.

Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.3110.12.268.2016,

zwiększenie planu dochodów iwydatków o kwotę 2.949,00 zł pochodzącą z wynajmu

pornieszczeń oraz odszkodowania. Środki te przeznacza się na zakup materiałów

i wyposażenia oraz remont mienia. Przesunięcie między §§ łącznej kwoty 3.500,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zarząd wyraził zgodę. Wydział

OK powiadomi szkołę.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU

447/2016, prośba o przyznanie środków finansowych w kwocie 232.749,16 zł brutto

na wykonanie zadania pn.: "Remont pokoi (sypialni) i korytarzy na parterze

w budynku internatu ZSRCKU w Kościelcu". Zarząd przyznał na ten cel środki

finansowe w kwocie 120.000,00 zł. Wydział OK powiadomi szkołę, ZSRCKU

przedstawi podział przyznanych środków.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU

514/2016, zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 11.000,00 zł pochodzącą

z opłat za duplikaty legitymacji oraz świadectw, dobrowolnych wpłat na rzecz szkoły,

dopłat do gruntów rolnych, wynajmu pomieszczeń, naliczenia odsetek od

nieterminowych wpłat. Przesunięcie między §§ łącznej kwoty 38.288,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia, bieżące naprawy, opłaty za energię, abonament

za oprogramowanie. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK powiadomi szkołę.

Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.16.20 15, zwiększenie planu

wydatków o kwotę 40.707,63 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla

nauczyciela. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK powiadomi szkołę.

Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.13.2015, zmniejszenie planu

dochodów i wydatków o kwotę 39.000,00 zł z powodu zamknięcia stacji

diagnostycznej działającej przy szkole. Przesunięcie między §§ łącznej kwoty

11.710,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK

powiadomi szkołę.

Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.19.2015, przesunięcie między §§

kwoty 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za przeprowadzenie egzaminów

zawodowych oraz wynagrodzenie opiekunów praktyk zawodowych. Zarząd wyraził

zgodę. Wydział OK powiadomi szkołę.
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Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, OK.3021.15.7.2016, przesunięcię między działami

kwoty 9.06939 zł z przeznaczeniem na wyrównanie planu dotacji dla Społecznej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Babiaku na 2016 r. Z uwagi na zabezpieczenie w/w

środków w budżecie Zarząd nie wyraził zgody.

Urząd Gminy Kościelec, OR-2.0002.S.2016, uchwała Rady Gminy Kościelec

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na

bieżące utrzymanie boisk sportowych "Orlik 2012" przy ZSRCKU w Kościelcu

(2.000,00 zł). Zarząd wyraził zgodę.

Wojewoda Wielkopolski, FB- 1.3111.139 .2016.8, zwiększenie planu dotacji celowych

na 2016 r. o kwotę 12.882,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków

podwyższenia uposażeń strażakom. Zarząd wyraził zgodę.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.9.2016,

zwiększenie budżetu jednostki o kwotę 12.882,00 zł z dotacji celowej Wojewody

Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia

uposażeń strażakom. Zarząd wyraził zgodę.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, WF.0761.13.2016,

dotacja dla Komenda Powiatowej PSP w Kole w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem

na pokrycie kosztów utrzymania komendy. Zarząd wyraził zgodę.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PE0332.11.20 16,

zwiększenie budżetu jednostki o kwotę 1.000,00 zł z dotacji Komendy Wojewódzkiej

PSP w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup energii. Zarząd wyraził zgodę.

Wydział Organizacyjny i Zdrowia, OZ.3026.4.2016, dot. zabezpieczenia środków

finansowych w kwocie 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu

na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

Zarząd wyraził również zgodę na dokonanie przesunięć między §§ w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Ponadto p. Bednarkiewicz przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom

i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach

iplacówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.
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w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz zasad przyznawania

i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Zarząd nie wniósł uwag do powyższych projektów uchwał.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego poruszył następujące

tematy:

zmiana w planie finansowym polegająca na przesunięciu między §§ kwoty 2.500,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie zadań przez

wykonawców podczas Wielkopolskiego Święta Mleka I Powiatu Kolskiego). Zarząd

wyraził zgodę.

Komisarz Targów Rolniczych w Kościelcu zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie

transportu dla Zespołu Ludowego Grzegorzewianki w czasie Targów, koszt transportu

wyniesie ok. 300,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą zwróciło się z prośbą o możliwość

połączenia odsłonięcia pamiątkowej tablicy żołnierza mołdawskiego na cmentarzu

wojennym z jedną z powiatowych uroczystości. Zarząd wyraził zgodę i zaproponował

dożynki powiatowe.

Ad5.

Komendant Hufca ZHP Koł. zwrócił się z prośbą o podjęcie działań dot.

objęcia dzieci z Powiatu Kolskiego dofinansowaniem na akcję letnią ze środków PCPR

w Kole w ramach obozu harcerskiego organizowanego przez Komendę Hufca Koło. W latach

poprzednich dofinansowanie akcji letniej dla dzieci z Powiatu Kolskiego było przekazywane

na rzecz Komendy Hufca w Koninie. Starosta wyjaśni sprawę z dyrektorem Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Ad 6.

Przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

p. Chmielecki i _)oruszyli tematy:

parkingu na terenie SPZOZ w Kole, Starosta zaproponował aby zaangażować firmy

brukarskie w budowę miejsc postojowych, które w zamian będą mogły umieścić na

nich swoją reklamę. Zarząd zaakceptował propozycję;

kontynuacji budowy drogi pożarowej na terenie SPZOZ w Kole. Powiat zabezpieczył

na ten cel w budżecie 200.000,00 zł, pozostała również do wykorzystania kostka

brukowa z I etapu budowy w/w. Zarząd podjął decyzję o wykonaniu dokumentacji
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zastępczej dla tego zadania z uwagi na zbyt wysokie koszty jakie przewidziano

w pierwotnej dokumentacji;

trwającego remontu sterylizatorni;

planowanego pozyskania rezonansu magnetycznego dla szpitala.

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia dotacji

w 2016 roku kościoła Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Lubotyniu na prace

konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie

stanowiącego własności powiatu. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Anna Krupińska

.....~~!~Q.. ... ~ ....

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

./
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