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Protokół nr 0022.84.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 10 sierpnia 2016 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 1000. Obradom przewodniczył Wicestarosta

Marek Banaszewski.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):

l. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Wicestarosta 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 0022.83.2016

z dnia 27 lipca 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu

Kolskiego w sprawie:

• wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok .

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata

2016 - 2027.

•
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Zarząd nie wniósł uwag do powyższych projektów zostaną one przedstawione na sierpniowej

sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Dodatkowe zmiany na sesję Rady Powiatu Kolskiego:

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU

701/2016, prośba o dofinansowanie wyposażenia Internatu w związku ze zwiększoną

ilością uczniów chętnych do zakwaterowania w Internacie (dot. młodzieży z Zespołu

Szkół Plastycznych w Kole). Zarząd wyraził zgodę na przyznanie środków w kwocie

30.000,00 zł (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 -

Internaty i bursy szkolne) na wyposażenie Internatu.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.0602.21.2016, informacja o

brakujących środkach finansowych w rozdziale 85201 §2320 na realizację

postanowień Sądu dot. umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo -

wychowawczych. Zarząd wyraził zgodę na przyznanie środków w kwocie 100.000,00

zł na w/w cel, środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

Ponadto p. Woźniak poinformowała o problemach związanych z wyegzekwowaniem zapłaty

za holowanie i parkowanie pojazdu jednego z mieszkańców powiatu. Kwota należna wynosi

na chwilę obecną 11.700,00 zł. Mieszkaniec odwołał się od decyzji Starosty do

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które z kolei skierowało sprawę do ponownego

rozpatrzenia. Zarząd po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą odniósł się pozytywnie do

kwestii umorzenia w/w należności.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały

Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na

wynajem pomieszczenia.

Pełniacy obowiązki Dyrektor SPZOZ w Kole wystąpił z wnioskiem o zmianę i rozszerzenie

Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.6.8.2015 w/w sprawie w związku

z możliwością pozyskania dodatkowego źródła przychodu - wydzierżawienie gabinetu.

Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.84.118.2016
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Ad5.

Pani Lilla Urbaniak poinformowała o złożeniu przez Radnego Sebastiana Szczesiaka

rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie

Opieki Zdrowotnej w Kole. Zarząd przyjął do wiadomości. Pan Szczesiak został wytypowany

do Rady Społecznej przez Towarzystwo Samorządowe, dopóki nie zostanie zgłoszony nowy

kandydat uchwała nie zostanie zmieniona.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Wasiak przedstawił

pisma:

- Związku Hodowców Koni Wielkopolskich, Powiatowe Koło Hodowców Koni

Wielkopolskich w Kole, prośba o objęcie patronatem jednego z konkursów w skokach

przez przeszkody oraz ufundowania trzech pucharów dla zwycięzców. Zarząd wyraził

zgodę na patronat Starosty oraz ufundowanie trzech pucharów, przeznaczając na ten

cel środki finansowe w kwocie do 400,00 zł (środki z Wydziału Promocji, Rozwoju

i Zarządzania Kryzysowego).

- Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie, Zarząd Koła nr 7 w Kole,

prośba o pomoc finansową w organizacji jubileuszu 70-lecia działalności Związku.

Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie do 450,00 zł

z przeznaczeniem na zakup nagród (środki z Wydziału Promocji, Rozwoju

iZarządzania Kryzysowego).

Ponadto p. Wasiak poinformował o:

- użyczeniu stojaka reklamowego Powiatu Kolskiego oraz przekazaniu materiałów

promocyjnych Dobrowskiej Organizacji Międzypokoleniowej, które zostaną

wykorzystane w czasie festynu;

- przesłaniu przez Powiat Straseni projektu umowy o współpracy pomiędzy Powiatem

Kolskim a Powiatem Straseni, Republiki Mołdawii. Współpraca miałaby dotyczyć

dziedzin z zakresu: administracji miejscowej, ekonomii, rolnictwa, turystyki, oświaty,

ubezpieczeń społecznych, kultury i ochrony zdrowia. Zarząd po zapoznaniu się

z projektem zauważył, że należy wprowadzić w nim pewne zmiany. Sprawą zajmie się

Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 7.

Pełniący obowiązki dyrektora SPZOZ w Kole p. Chmielecki poinformował o:
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- wykonaniu kontraktu z FZ za okres od 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r. W zakresie

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonanie ogółem wynosi 100,24%, natomiast

w zakresie leczenia szpitalnego 107,91%. Zarząd przyjął do wiadomości.

- planach związanych z rozwojem szpitala - remonty budynków szpitala, modernizacja

oddziału chirurgicznego wraz z blokiem operacyjnym, uruchomienie kolejnych poradni

specjalistycznych. Zarząd przyjął do wiadomości i powróci do tematu.

Ad 8,

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

Urzędu Miejskiego w Kole, lP.7210.2.20 16, w spraW1e przejęCia ul. Grodzkiej

i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. Burmistrz Miasta Koła wyraził wolę

przejęcia w/w ulicy wobec czego Zarząd Powiatu upoważnił Powiatowy Zarząd Dróg

w Kole do przygotowania stosownej procedury.

- Urzędu Miej skiego w Kole, KS. 7231. 7.2016, wydruk ksiąg rachunkowych obrazujący

wpływy z tytułu opłat wnoszonych w parkomatach ustawionych na drogach

powiatowych, za miesiąc lipiec 2016 r. - 17.260,94 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.

- Rady Miejskiej w Kłodawie, BR0004.33.2016, pismo skierowane jest do Ministra

Środowiska dot. stanowiska Rady Miejskiej w sprawie zagrożenia realizacji budowy

archiwum rdzeni wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego z lokalizacją

w miejscowości Leszcze. Zarząd przyjął do wiadomości.

- Radnego Miasta Koła Mariusza Budnego, dot. zwiększonej ilości pojazdów

ciężarowych poruszających się uL Toruńską w Kole oraz zabezpieczenia środków na

remont ul. Toruńskiej wraz z chodnikami. Zarząd skierował sprawę do rozpatrzenia do

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole i Inspektora ds. zarządzania ruchem na drogach

iorganizacji publicznego transportu zbiorowego.

Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, OK.2120.7.2016, dot. przyznania dodatków

funkcyjnych dla dwóch dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Zarząd przyznał

dodatki funkcyjne w kwocie po 900,00 zł, będą one obowiązywać przez 2 miesiące.

, zamieszkałegr dot. terminu rozpoczęcia remontu

ul. 3-go Maja w Kole. Odpowiedzi udzieli Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Ponadto Zarząd zapoznał się z następującymi projektami uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Kłodawa na realizację

zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny

Ośrodek Kultury w Kłodawie.
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• w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Miejskiej Koło na

realizację zadali z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Zarząd nie wniósł uwag do powyższych projektów zostaną one przedstawione na sierpniowej

sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
dG.u ",,'\ \ \..... "'~'\ >D .

Podpisy Członków Zarządu:

1. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki
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