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Protokół nr 0022.100.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 07 grudnia 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

się

o godz.

10°0. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):
l. Wieńczysław Oblizajek
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. JózefRybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu
Amelia Woźniak -

aczelnik 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 0022.99.2016
z dnia 30 listopada 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad 3.
Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego
p. Wojtysiak przedstawił projekt organizacji ruchu dla nowo powstałej drogi prowadzącej do
wspólnoty mieszkaniowej "Cichy Kąt". Zarząd zatwierdził projekt.
Ad 4.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego

konkursu

ofert na powierzenie

prowadzenia

przez organizację

pozarządową,

..
prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w powiecie kolskim w 2017 roku.
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona

r 0025.100.140.2016

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła projekt LIchwały Zarządu Powiatu
Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok.
Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- prze ciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.100.141.2016
Ad 6.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła następujące tematy:
wniosek

o przyznam

stypendium

za osiągnięcia

portowe.

Z opinii Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wynika, że Powiat nie posiada środków
na udzielanie stypendiów sportowych. W związku z powyższym Zarząd rozpatrzył
negatywnie w/w wniosek. Wydział przygotuje odpowiedź.
-

wniosek

Wydziału

Oświaty,

Kultury

Sportu,

OK.3021.15.18.2016,

dot.

wprowadzenia poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 r. w związku
z naliczeniem

zbyt małej kwoty na ZFŚS w rozdziale

85410 oraz wyżywienie

w ZSRCKU w Kościelcu. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie poprawek.
-

swoją propozycję powołania zespołu opiekuńczo - wychowawczego, który powstałby
po przeniesieniu SOSW w Kole na ul. Kolejową. W skład zespołu weszłaby: Bursa
Szkolna w Kole, Poradnia Psychologiczno

- Pedagogiczna w Kole oraz Specjalny

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole. Utworzenie zespołu pozwoli na powstanie
jednej administracji dla w/w placówek, co przełoży się na wypracowanie oszczędności
w tym dziale. Funkcjonowanie zespołu nie wpłynie jednocześnie na zmianę wag jakie
przypadają dla w/w jednostek. Zarząd powyższą propozycję postanowił przemyśleć
i przekazać Naczelnikowi Wydziału OK swą decyzję w tym temacie w późniejszym
terminie.
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Zarząd przyznał dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek, pozostały one na tym
samym poziomie co ostatnio. Dodatki obowiązywać będą od l stycznia 2017 r. przez okres
dwóch miesięcy.
Członkowie

Zarządu dyskutowali

również na temat konieczności

wyznaczema

zastępcy

dyrektora w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kole.

Ad 7.
Obecny na posiedzeniu p. Cezary Chmielecki p.o. Dyrektor Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole poinformował o:
planowanym udziale w spotkaniu dot. służby zdrowia, które odbędzie SIę w dniu
08 grudnia br.
-

planowanym

wzroście wynagrodzenia

minimalnego

co spowoduje wzro t ko ztów

SPZOZ w Kole.
Starosta poinformował, że wysłano do SPZOZ w Kole pismo dot. m.in. pozyskania przez p.o.
Dyrektora oświadczenia o wyrażeniu zgody przez jednego z lokatorów budynku mieszkalno warsztatowego

na

o wyprowadzeniu

zamianę

lokalu

oraz

się do rodziny. Dyrektor

potwierdzenia
Chmielecki

od

drugiego

potwierdził,

z

lokatorów

że zgody zostaną

pozyskane.
Ad 8.
Zarząd zapoznał

się z pismem

Wydziału

Komunikacji

i Tran portu, KT.033.3S.2016,

w sprawie dokonania zmiany w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 r. polegającej na
zwiększeniu wydatków o kwotę 50.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiana ta

zostanie przedstawiona na sesji Rady Powiatu Kolskiego w grudniu bl'.

Zarząd

upoważnił

Starostę

do prowadzenia

rozmów

z BUlmistrzem

Koła w sprawie

możliwości sprzedaży gminie miejskiej Koło budynków przy u1. Mickiewicza w Kole które
pozostaną

po przeniesieniu

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno

-- Wychowawczego

na ul.

Kolejową.

Sekretarz zasygnalizował,

że projekt adaptacji pomieszczeń

Zespołu Szkół Technicznych

i Bursy Szkolnej w Kole na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nie
obejmuje wymiany kilku okien, które po dokonaniu wizji okazały się nieszczelne, ocieplenia
budynku oraz zabezpieczenia

daszku nad wejściem do Bursy Szkolnej. Zarząd przyjął do

wiadomości.
Ad9.
Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.
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a tym protokół zakończono.
Protokółowała: An a Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki
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