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Protokół nr 0022.80.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 29 czerwca 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. JózefRybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Przebieg posiedzenia

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że

jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik li' 2 do protokołu):

Ad. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.79.2016

z dnia 22 czerwca 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu:

dot. zabezpieczenia kwoty 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na

potrzeby realizacji projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym

elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego

ikolskiego". Zarząd wyraził zgodę.



,.
Wojewoda Wielkopolski, FB-1.3111.174.2016.7, informacja o zwiększeniu planu

dotacji celowych na rok 2016 o kwotę 199.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację

ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zarząd wyraził zgodę.

Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.185.2016.4, informacja o zwiększeniu planu

dotacji celowych na rok 2016 o kwotę 123.600,00 zł z przeznaczeniem na

sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz

edukacji prawnej. Zarząd wyraził zgodę.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, GK.3034.5.2016, dot. zabezpieczenia

środków finansowych w kwocie 231.980 98 zł w ramach 15% udziału własnego

w projekcie pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów

publicznych oraz standardowych opracowań kartogra-ficznych gromadzonych

w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Starostwie Powiatowym

w Kole oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług". Zadanie to będzie zgłoszone do

dofinansowania w ranlach programu WRPO na lata 2014-2020. Szacowany koszt

całego projektu wynosi 1.546.540,50 zł. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie

środków na wkład własny powiatu.

Starosta przedstawił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie:

powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego

Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowarnu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona r 0025.80.109.2016

powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego ,w.~~
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 0025.80.110.2016
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powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego

Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów °
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.80.111.2016

powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego

Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów °
- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.80.112.2016

Zarząd podjął również decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole:

dot. nieruchomości zajętej pod drogę powiatową w Przedczu, przy ul. Zamkowej

o pow. 0,0153 ha i 0,0251 ha;

dot. nieruchomości zajętej pod drogę powiatową w Przedczu, przy ul. Zamkowej

o pow. 0,0046 ha.

Ponadto Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

Inspektora ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu

zbiorowego - p. Wojtysiaka dot. podjęcia decyzji dot. kierunku przeprowadzenia

procedur administracyjnych zmierzających do likwidacji lub do sprzedaży pojazdu

marki Daewoo Tico, który przepadł na rzecz Powiatu Kolskiego. Z załączonej oceny

technicznej Rzeczoznawcy wynika, że pojazd przedstawia wartość złomu i szacowany

jest na kwotę ok. 300,00 zł brutto. Zarząd podjął decyzję o wyzłomowaniu pojazdu.

Starosty Kolskiego, ZRT 7121.42.1.2016, monit w sprawie wytypowania

kompetentnych osób do dokonania terenowej analizy istniejących obszarów

zabudowanych na terenie Powiatu Kolskiego. Zarząd zapoznał się.
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Ad5.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

..... ~~~Q_ ~y .

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

l/
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