Protokól nr 0022.102.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 22 grudnia 2016 r.

Po iedzenie

Zarządu

rozpoczęło

Się o godz.

900.

Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Czesław Marek
3. Urszula Kikosicka
4. Józef Ryb icki
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

0022.10 1.20 16 z dnia 15 grudnia 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym
samym protokół został przyjęty i podpisany.
Ad 3.
aczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu poruszyła następujące tematy:
-

przedstawiła prośbę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie dot. wyrażenia

zgody na pokrycie kosztów związanych z wejściem szkoły do programu "Szkolny
Klub Sportowy",

zgodnie z którym dopłata samorządu

wyniesie 400 zł. Zarząd

wyraził zgodę.
-

Kasy zapomogowo

- pożyczkowej pracowników

oświaty. Dyrektor Zespołu Szkół

Technicznych w Kole zadeklarował udostępnienie pomieszczenia na potrzeby siedziby
1

kasy. Proponuje się również zatrudnienie dwóch pracownic Kasy przez Z T w Kole.
Koszt funkcjonowania

Kasy dzielony jest na poszczególne gminy powiatu kol ki go

proporcjonalnie do liczby członków. Zarząd polecił sprawdzenie powyższych ustaleń
pod względem prawnym. Należy również pozyskać deklaracje Wójtów/Burmistrzów
w kwe tii partycypacji w kosztach funkcjonowania Kasy.

-

powróciła

do propozycji powołania zespołu opiekuńczo

powstałby

po przeniesieniu

- wychowawczego,

SOSW w Kole na ul. Kolejową.

który

W skład zespołu

weszłaby: Bursa Szkolna w Kole, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kole
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
pozwoli na powstanie jednej administracji

w Kole. Utworzenie

zespołu

dla w/w placówek, co przełoży się na

wypracowanie oszczędności w tym dziale. Pani Pajor przedstawiła jak kształtuje się
kwestia

zatrudnienia

w w/w placówkach

pracowników

administracji

i obsługi.

Starosta poprosił o przygotowanie tych informacji w formie zestawienia.
-

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przygotuje w styczniu 2017 r. stosowny projekt
intencyjnej uchwały Rady Powiatu w sprawie przeniesienia

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno - Wychowawczego w Kole.
Ad4.
Pani Lilla Urbaniak poinformowała członków Zarządu o wpływie wniosku SPZOZ w Kole
dot.

przekazania

dofinansowanie

(zgodnie

z

zadania "Budowa

zawartym

porozumieniem)

drogi pożarowej

środków

finansowych

na

w SPZOZ w Kole". Pani Urbaniak

zauważyła, że szpital w swoich dokumentach posługuje się nazwą zadania"

Budowa drogi

pożarowej w SPZOZ w Kole - etap II", co jest niezgodne z tytułem zadania jaki został
zapisany w uchwale Rady Powiatu Kolskiego. Zarząd zaakceptował przekazanie środków
finansowych.

Sekretarz nawiązał do kwestii konkursu na dyrektora SPZOZ w Kole, należy przyjąć formę
zatrudnienia przyszłego

dyrektora, czy będzie to umowa o pracę czy umowa cywilno -

prawna. Zarząd przyjął, że będzie to forma umowy o pracę.
Ad 5.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - Grzegorz Kujawa powrócił do tematu ustanowienia
wydatków niewygasających

na realizację zadania inwestycyjnego

pod nazwą "Wykonanie

dokumentacji technicznej branży drogowej i kanalizacji deszczowej ul. Grodzkiej w Kole".
a powyższe zadanie należy ustanowić wydatki niewygasające

w kwocie 11.808,00 zł.

Zarząd wyraził zgodę.
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Starosta

poinformował,

że

Dyrektor

Kujawa

negatywnie

zaopiniował

uzgodnienie

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Koła w rejonie ulic Towarowej
i Toruńskiej realizowanego
materiał graficzny

odbiega

na wniosek i ze środków Powiatu Kolskiego. Przedstawiony
od wniosku

Zarządu Powiatu

w zakresie

zadysponowania

znacząco większego gruntu prywatnego pod potrzeby ronda od strony ul. Toruńskiej oraz
nieujęcia przez Burmistrza zgłoszonych potrzeb gruntowych od strony ul. Piaski.

Starosta zaproponował

również zorganizowanie

spotkania z p. Bożeną Oominiak Wójtem

Grzegorzewa w sprawie przebudowy mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew.
Powiat posiada
możliwość

kompletną

pozyskania

dokumentację

dofinansowania

techniczną
w ramach

na to zadanie,
10% rezerwy

istnieje

również

subwencji

ogólnej.

Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie uzależniona jest od zabezpieczenia środków
finansowych przez jednostki

samorządu terytorialnego

(60% wkładu własnego - Powiat

Kolski 40% wkładu własnego - Gmina Grzegorzew).

astępnie

Starosta poprosił p. Kujawę o rozmowę z Wójtem Gminy Chodów w sprawie

prze łania do Powiatu uchwały Rady Gminy Chodów w sprawie zabezpieczenia

środków

i udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania dot. przebudowy

drogi powiatowej

Kaleń Mała - Jasieniec. Zadanie to może ubiegać się o dofinansowanie

w ramach PROW.

Dyrektor Kujawa poinformował,

że wystosował już pismo w tej sprawie do Wójta Gminy

Chodów. W trakcie rozmowy telefonicznej Skarbnik Gminy przekazała, że Rada Gminy nie
podejmie takiej uchwały do końca 2016 r., nie podała również terminu kiedy taka uchwała
mogłaby zostać podjęta. Brak uchwały uniemożliwia

rozpoczęcie

przez PZD procedury

udzielenia zamówienia publicznego.

Starosta nawiązał także do przebudowy ulicy Prusa w Kole.

Dyrektor Kujawa nawiązał do pisma Burmistrza Miasta Koła (lP.7021.1.1.2016) w sprawie
zawarcia

porozumienia

dot. utrzymania

czystości

i porządku

na ulicach

w mieście Kole w 20 17 r. Burmistrz proponuje zawarcie porozumienia

powiatowych

na łączną kwotę

160.000,00 zł na okres od marca do grudnia 2017 r., kwota miesięcznej transzy wyniosłaby
16.000,00 zł. Dyrektor Kujawa zgłosił swoje uwagi w kwestii braku wykonania przez Gminę
Miejską Koło (pomimo zapisów zawartych w porozumieniu)

prac związanych z cięciami

pielęgnacyjnymi drzew oraz nasadzeniami. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie porozumienia
na okres od Ol marca do 30 listopada 2017 r. na łączną kwotę 144.000,00 zł.
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Dyrektor Kujawa zwrócił si

również z wnioskiem o udzielenie mu pełnomocnicrwa

do

działania w imieniu Powiatu Kolskiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w związku z
wprowadzeniem od tycznia 2017 r. centralizacji rozliczeń podatku VAT. Naczelnik Wydziału
Finansów poinformowała.

że przedstawi Zarządowi Powiatu projekt uchwały w powyższej

sprawie.

'aczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Kolskiego w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat
Kol ki.
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 Nr 0025.102.144.2016
Ad

.

. 'a posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw .
. 'a

r:111 protokół

zakończono.

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