Protokół nr 0022.90.2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 21 września 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

1000.

Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):
l. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. JózefRybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu
Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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 0022.89.2016
z dnia 14 września 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Naczelnik

Wydziału Finansów

p. Woźniak przedstawiła

propozycje

zrman do budżetu

powiatu:
- Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania
planu finansowego

o kwotę

3.800,00

Kryzysowego,

zł (dochody

PZ.3026.3.2016,

z tytułu

otrzymanych

zwiększenie
darowizn)
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"

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne
opłaty i składki. Zarząd wyraził zgodę,
- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, OK.3021.15.12.2016,

przeniesienie między §§ kwoty

1.700,00 zł z przeznaczeniem na organizację X Powiatowego Spotkania z Folklorem, Zarząd
wyraził zgodę.
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
polegające na zmniejszeniu

GN.684.1.13.2016,

zmiany w planie wydatków

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 53,38 zł, utworzenie

§4270 zakup usług remontowych i przeniesienie w/w środków. Zarząd wyraził zgodę.
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
1.000,00 zł z przeznaczeniem

GN.684.3 .11.20 16, przeniesienie między §§ kwoty

na zakup usług obejmujących

wykonanie ekspertyz, analiz

i opinii - sporządzenie operatów szacunkowych. Zarząd wyraził zgodę.
- Wojewoda Wielkopolski,

FB-I.3111.233.2016.4,

informacja o zwiększeniu

celowych

o

zł

na

rok

2016

kwotę

4.800,00

z

przeznaczeniem

na

planu dotacji
gospodarkę

nieruchomościami Skarbu Państwa. Zarząd wyraził zgodę.
- Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.244.2016.2,

informacja o zmniejszeniu

planu dotacji

celowych na rok 2016 o kwotę 79.061,00 zł w związku z korektą planu pod kątem
wykorzystania miejsc w DPS przy ul. Poniatowskiego i ul. Blizna w Kole finansowanych wg
starych zasad. Zarząd wyraził zgodę.
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
o dotację Wojewody Wielkopolskiego
operatów szacunkowych

GN.684.1. 9.2016, zwiększenie planu wydatków

- 4.800,00 zł z przeznaczeniem

w celu sprzedaży nieruchomości

na sporządzenie

oraz na opłaty za ogłoszenia

w prasie. Zarząd wyraził zgodę.
- Wojewoda Wielkopolski,

FB-I.3111.226.2016.4,

informacja o zwiększeniu planu dotacji

celowych na rok 2016 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego na pokrycie bieżącej działalności. Zarząd wyraził zgodę.
- Powiatowy

Inspektorat

Nadzoru

Budowlanego,

wydatków o dotację Wojewody Wielkopolskiego

PINB 311.7.2016,

zwiększenie

planu

w kwocie 10.000,00 oraz przeniesienia

między §§ kwoty 2.970,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone

na §4020, §4210,

§4270, §4280 i §4520. Zarząd wyraził zgodę.
- Powiatowy Urząd Pracy w Kole, KF.RK.3011-4/2016,

przeniesienia

między §§ kwoty

11.162,00 zł z przeznaczeniem na §4300 i §4410. Zarząd wyraził zgodę.
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD.GK.099.09.2016,

zwiększenie dochodów o kwotę

2.500,00 zł - wpływy z kar umownych naliczonych kontrahentom, odszkodowań za szkody
powstałe w pasie drogowym
85.000,00

zł z przeznaczeniem

oraz koszty upomnień .. Zwiększenie
na zakup usług pozostałych

wydatków

o kwotę

oraz zakup kosiarki

do
2

wykaszania poboczy. Zarząd wyraził zgodę wyłącznie na przeniesienie

między §§ kwoty

2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.14.2016, przeniesienie
między §§ kwoty 69.584,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla funkcjonariusza
oraz na rekompensaty za nadgodziny. Zarząd wyraził zgodę.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.19.2016, przeniesienie
między §§ kwoty 3.106,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących
strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich. Zarząd wyraził zgodę.
- Bursa Szkolna w Kole, BSz.0711.32.2016.D,

zwiększenie planu dochodów i wydatków oraz

przeniesienia między §§. Zwiększenie dochodów o kwotę 46.000,00 zł (wpływy z tytułu
wyżywienia), zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 19.174,00 zł, zwiększenia wydatków
na łączną kwotę 65.174,00 zł z przeznaczeniem

na zakup żywności oraz zakup energii

cieplnej, elektrycznej, wody i gazu. Zarząd wyraził zgodę.
- Liceum

Ogólnokształcące

w Kole,

i wydatków oraz przeniesienia

KS.3021.1.20 16, zwiększenie

planu

dochodów

między §§. Zwiększenie dochodów o kwotę 23.352,00 zł

(wpływy za wynajem sali gimnastycznej), zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 3.084,00
zł, zwiększenia
materiałów

wydatków

na łączną kwotę 26.436,00

zł z przeznaczeniem

na zakup

i wyposażenia, zapłatę za ochronę obiektu, pokrycie kosztów delegacji, zapłatę

podatku od wynajętych

pomieszczeń,

pokrycie dofinansowania

studiów podyplomowych.

Zarząd wyraził zgodę.
- Zespół Szkół Ponadgirnnazjalnych

w Kłodawie, ZSP.0320.19.2016, przeniesienie środków

finansowych między rozdziałami na kwotę 6.255,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
Zarząd wyraził zgodę.
Ad 4.
Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Wasiak poinformował
o:
- ofercie firmy New Media dot. uruchomienia powiatowej telewizji informacyjnej.
obejmuje przygotowanie
miejscach,

emisję

materiałów, montaż 3 monitorów we wskazanych

4 programów

miesięcznie,

możliwość

zamieszczania

Oferta

przez powiat
komunikatów

i informacji powiatu. Koszt usług wyniósłby 2.000,00 zł - 3.000,00 zł brutto miesięcznie.
Z uwagi na brak wolnych środków finansowych Zarząd nie wyraził zgody.
- piśmie Komendy Powiatowej Policji w Kole dot. wspólnej organizacji ćwiczeń dowódczo sztabowych. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 600,00 zł.
Ad 5.
Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
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.'
- Zespół Szkół Rolnicze
758/2016,

Centrum

dot. konieczności

policyjna - prośba

Kształcenia

zatrudnienia

o wyrażenie

Ustawicznego

nauczyciela

w Kościelcu,

przedmiotu

zgody na zatrudnienie

ZSRCKU-

edukacja

prawno

w roku szkolnym

-

2016/2017

Opinia Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (OK 210.3.2016) jest pozytywna.
wyraził zgodę.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, MOSiR.400.g.2016,

prośba o zakup nagród za

zajęcie miejsc I - III dla naj szybszych zawodniczek i zawodników z powiatu kolskiego oraz
dla najmłodszego i naj starszego zawodnika biegu w ramach 36. Międzynarodowego
Warciańskiego. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie

środków finansowych

Biegu

w kwocie

3.000,00 zł na zakup nagród. Wydział OK powiadomi jednostkę.
- Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.413.4.2016,

dot. wyrażenia zgody na nauczanie

indywidualne uczennicy. Opinia Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (OK.4352.7.2016) jest
pozytywna. Zarząd wyraził zgodę na nauczanie indywidualne

uczennicy w wymiarze 12

godzin tygodniowo w ramach środków własnych szkoły. Wydział OK powiadomi szkołę.
- Liceum Ogólnokształcące
indywidualne

w Kole, 4352.4.2016,

dot. wyrażenia

zgody na nauczanie

ucznia. Opinia Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (OK.4352.8.2016)

jest

pozytywna. Zarząd wyraził zgodę na nauczanie indywidualne ucznia w wymiarze 14 godzin
tygodniowo w ramach środków własnych szkoły. Wydział OK powiadomi szkołę.
Komisja

Gospodarcza

o uwzględnienie

Rady

w projekcie

Powiatu

budżetu

Kolskiego,

powiatu

BRZ.0012.18.2016,

na 2017

r. kwoty

wniosek

3.300.000,00

zł

z przeznaczeniem na przebudowy i remonty dróg realizowane wspólnie z samorządami gmin.
Zarząd przyjął do wiadomości.
- mieszkańcy Sokołowa i Kiełczewa Smużnego Czwartego, prośba o dokonanie generalnego
remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek. Zarząd przyjął
do wiadomości. Zarząd powróci do wniosku przy planowaniu inwestycji drogowych, które
będą realizowane w 2017 r.
Ponadto Zarząd:
•

podjął decyzję

o wygaśnięciu

trwałego

zarządu nieruchomością

niezabudowaną ,

będącą w trwałym zarządzie Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole, położoną przy

ul. Kolejowej w Kole. Nad nieruchomością

tą ustanowiono trwały zarząd na rzecz

Bursy Szkolnej w Kole.
•

udzielił

pełnomocnictwo

Samodzielnego

Publicznego

dla

p,

Cezarego

Zakładu

Opieki

Chmieleckiego
Zdrowotnej

-

p.o.

w Kole

Dyrektora
do złożenia

oświadczenia w imieniu Powiatu Kolskiego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością

na cele budowlane, do realizacji prac remontowo - adaptacyjnych
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w

pomieszczeniach

portierni,

położonej

w

Kole

przy

ul.

Księcia

Józefa

Poniatowskiego 25.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. JózefRybicki
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