
Protokół nr 0022.7.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 28 stycznia 2015 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. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

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 0022.6.2015

z dnia 14 stycznia 2015 r.. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i. podpisany.

~.<\.d3.

Skarbnik przedstawił dwa proj kry uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:



- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.7.10.2015

• w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu

kolskiego.

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.7.11.2015

Ponadto Skarbnik przedstawił:

pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole,

SPZOZ/GK/PWI174/16/2015, w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie

Banku Gospodarstwa Krajowego (dot. udzielenia poręczenia dla SPZOZ w Kole). Zarząd

podjął decyzję, że Powiat podejmie odrębną Uchwałę Zarządu Powiatu Kolskiego

o udzieleniu poręczenia dla SPZOZ w Kole. Uchwała zostanie przedstawiona przed

podpisaniem umowy kredytowej (w związku z tym prosimy o wcześniejsze poinformowanie

o terminie celem przygotowania stosownej uchwały). Kredytobiorca oraz Poręczyciel złoży

oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Umowa poręczenia będzie kontrasygnowana przez

Skarbnika Powiatu.

- projekt pisma w sprawie składania wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych

jednostek w trakcie roku budżetowego. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 4.

Obecny na posiedzeniu Radny Ryszard Kasiorek poruszył następujące tematy:

- dot. pozyskiwania środków zewnętrznych przez Powiat Kolski. Radny proponuje

zatrudnienie specjalisty w tej dziedzinie. Zarząd poinformował, że w Starostwie funkcjonuje

Referat ds. inwestycji i zamówień publicznych, który zajmuje się tego typu działaniami.

- zaproponował aby priorytetem powiatu były zadania, na które można będzie uzyskać

dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zarząd poinformował, że szereg zadań

zrealizowanych przez powiat otrzymało takie dofinansowanie.

- w związku z coraz trudniejszą sytuacją finansową budżetu powiatu wskazywał kredyty

ipożyczki preferencyjne jako źródło finansowania zadań.



Ad 5.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie zwrócił się z prośbą O środki finansowe

na zakup maszyny do czyszczenia powierzchni sportowej w sali gimnastycznej. Koszt zakupu -

13.000,00 zł brutto. Skarbnik poinformował, że ewentualną zgodę na przeznaczenie środków

finansowych na w/w cel musi wyrazić Rada Powiatu podejmując stosowną uchwałę. Zarząd nie

wykluczył możliwości zakupu maszyny.

Ponadto dyrektor Markowski zaprosił członków Zarządu na wyjazdowe posiedzenie, które

odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. Zarząd wyraził zgodę, ustalono

termin 25 lutego 2015 r. o godz. 12.

Ad 6.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kole przedstawił następujące tematy:

- prośba dot. możliwości utworzenia klasy z poszerzonym programem wychowania fizycznego

w klasie mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Kole. Koszty utworzenia takiej klasy

w ramach przydzielonej ilości oddziałów w roku 2015: wynajem basenu od września do grudnia

2015 r. - 4.000,00 zł, zatrudnienie nauczyciela - trenera pływania od września do grudnia 2015 r. -

3.454,44 zł, zatrudnienie nauczyciela - trenera gry zespołowe od września do grudnia 2015 r. -

3.454,44 zł. Wydatki razem w 2015 r. - 10.908,88 zł. Natomiast roczny (pełny rok szkolny) koszt

funkcjonowania takiej klasy wyniesie ok. 16.000,00 zł. Zarząd powróci do tematu.

- uczestnictwo LO w Kole w wystawie edukacyjnej "Muzeum na kółkach", przedstawiającą

historię i kulturę Żydów polskich. Jest to inicjatywa Muzeum Historii Żydów Polskich.

Uczestnictwo w wystawie wymaga zapewnienia miejsca dla przewoźnego pawilonu muzeum oraz

noclegu dla 5 osób z obsługi. Pawilon ten mógłby stanąć na placu przed LO, uczestniczyć

w wydarzeniu będzie mogła młodzież z pozostałych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

Dyrektor zwrócił się z prośbą o pokrycie kosztów noclegu obsługi muzeum. Wyżywienie zapewni

szkoła we własnym zakresie. Zarząd wyraził zgodę.

- dot. wystawiania stoiska szkoły na targach edukacyjnych. Zarząd zauważył, że szkoły

ponadgimnazjalne z terenu powiatu powinny nawiązać ze sobą współpracę w tym zakresie. Część

szkół dysponuje własnymi środkami transportu. Zarząd popiera tego typu formy promocji.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Zarządzania Kryzysowego poruszył następujące

tematy:

- zostały złożone oferty przez TV wielkopolska, F&A Media, Przegląd Kolski na świadczenie

usług w zakresie promocji. Oferta TV wielkopolskiej opiewa na dwa materiały miesięcznie za

kwotę 980,00 zł brutto, oferta F&A Media - cztery materiały miesięcznie za kwotę 86l,00 zł

brutto, Przegląd Kolski - cena oraz ilość materiałów zależna jest od potrzeb zamawiającego oraz



'.

od objętości materiału (cała lub pół strony, w kolorze lub czarno-biała). Zarząd wyraził zgodę na

podpisanie umowy z Przeglądem Kolskim oraz F&A Media.

- oferta wydawnictwa MaxMedia dot. publikacji materiałów promocyjnych na temat powiatu

kolskiego w albumie 25-lecie samorządu terytorialnego. Koszt publikacji 1.400,00 zł brutto.

Zarząd nie wyraził zgody.

- p. Wasiak poinformował, że ruszyła kwalifikacja wojskowa.

Naczelnik przedstawił również projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

opracowania i uzgodnienia programu rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata

2015 - 2025".

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona r 0025.7.11A.2015

Ad 8.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole przedstawił zestawienie propozycji inwestycji

i remontów dróg powiatowych na dzień 28 stycznia 2015 r. Podział środków finansowych będzie

wyglądał następująco: drogi - 100 tys zł środki Gmin / ISO tys zł środki Powiatu (oprócz m.

Koła), chodniki - 50% środki Gmin / 50% środki Powiatu.

Ad 9.

Zarząd zapoznał się z pismem Wójta Gminy Koło, GGN.672 l. 1.201 5, zawiadomienie o podjęciu

przez Radę Gminy w Kole uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki w obrębie Wandynów, w gminie Koło, oraz

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Ruchenna, w gminie Koło. Zarząd zapoznał się.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie budowy przyłącza

kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków dla potrzeb budynku administracyjnego

posadowionego w Kole na działce nr 56/12 ark. mapy 50 będącej własnością Powiatu Kolskiego,

zajmowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.7.12.2015
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Zarząd udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

p. Grzegorzowi Kujawie do reprezentowania Powiatu Kolskiego - Powiatowego Zarządu

Dróg w Kole przed Sądem Rejonowym w Kole w sprawie z powództwa Ewy Szymczak.

Ad 10.

Obecny na posiedzeniu Zarządu . i przedstawił stanowisko samorządu

rolniczego województwa wielkopolskiego w sprawie sytuacji w rolnictwie przyjęte w dniu

26 stycznia 2015 r. oraz postulaty rolników uczestniczących w pikiecie w dniu

27 stycznia 2015 r. Zarząd zapoznał się. Materiały te zostaną przekazane Radnym podczas

styczniowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

a tym protokół zakończono.

Protokółował: Anna Bocian

....(~ .

Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław ObI iząjek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki
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