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Protokół nr 0022.11.2015

Z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 25 lutego 20] 5 r.

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

Wieńczysław Obliząjek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Urszula Kikosicka

3. Czesław Marek

4. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Starosta powitaJ wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności twierdził, 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 0022.10.2015

z dnia 18 lutego 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik poinformował o terminie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Starostwie

Powiatowym w Kole oraz przedstawił wykonanie wybranych pozycj i budżetu powiatu

kolskiego za 2014 r. Wykonanie planu dochodów ogółem: wg planu - 76.049.359,98 zł,

wykonanie - 75.120.] 86,0'" zł, co daje wykonanie na poziomie 98,78%. Wykonanie planu

wydatków ogółem: wg planu - 79.339.812,06 zł, wykonanie - 73.751.363,08 zł, co daje
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wykonanie na poziomie 92,96%. Zadłużenie z tytułu kredytów bankowych powiatu oraz

nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań - poręczenie powiatu z tytułu kredytu

zaciągniętego przez SPZOZ w Kole wynosi razem 15.455.172,99 zł. Zarząd przyjął do

wiadomości.

Ponadto Skarbnik poinformował, że część oświatowa subwencji ogólnej w 2015 r. jest

mniej sza w stosunku do 2014 r. o 2.303.70 l ,00 zł.

Ad4.

aczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła następujące sprawy:

1. pismo Liceurn Ogólnokształcącego w Kole, 4352.1.2015, dot. wyrażenia zgody na

nauczanie indywidualne ucznia szkoły. Opinia Wydziału OK jest pozytywna

w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków własnych szkoły. Zarząd

podtrzymał opinię Wydziału.

2. pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, dot. wyrażenia zgody na

uruchomienie w roku szkolnym 201512016 nowego kierunku kształcenia - technik

logistyk. Opinia Wydziału OK jest pozytywna, szkoła dysponuje odpowiednią bazą

dydaktyczną i kadrą pedagogiczną. Uruchomienie nowego zawodu daje szansę

zainteresowania nim szerszej grupy absolwentów gimnazjów, również spoza granic

powiatu. Zarząd wyraził zgodę.

3. projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego

konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w 2015 roku.

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.11.20.2015

Ad 5.

Główny księgowy Powiatowego Zarządu Dróg w Kole - przedstawił projekty

uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Koło środka trwałego - kolektora kanalizacji

deszczowej zlokalizowanego w drodze powiatowej 3473P - ulica Przemysłowa

wKole.

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O



- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona r 0025.11.21.2015

• w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Koło środka trwałego - oświetlenia

ulicznego na moście drogowym przez rzekę Wartę w miejscowości Koło.

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.11.22.2015

Ad 6.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Wydziału Architektury i Budownictwa, AB.673.4.2015, uchwała z posiedzenia Zespołu

opiniodawczo doradczego do spraw projektów planów zagospodarowania przestrzennego,

projektów studium i projektów decyzji o lokalizacji celu publicznego.

- Domu Pomocy Społecznej w Kole, DPS.78.2015.K, prośba o zaliczkowe przekazanie

środków finansowych w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego

wynagrodzenia rocznego dla pracowników Domu. Zarząd wyraził zgodę na zaliczkowe

przekazanie środków w wysokości 120.000,00 zł. Natomiast zaliczkowe przekazanie środków

w wysokości 50.000,00 zł na modernizację systemu przeciwpożarowego na parterze oraz

w piwnicy budynku głównego Domu zostanie przekazane po zrealizowaniu zadania.

- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. ZSRCKU

209/2015, dot. udzielenia pełnomocnictwa p. uszkiewiczowi, dyrektorowi ZSRCKU.

Sekretarz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia

pełnomocnictwa Panu Maciejowi Nuszkiewiczowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolnicze

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu do złożenia wniosku, podpisania umowy,

składania oświadczeń woli oraz dokumentów związanych z przebiegiem i realizacją projektu

pod tytułem: "Kształcenie praktyczne w niemieckich gospodarstwach rolnych" w ramach

programu Erasmus +.

Zarząd po omówienie projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosóv 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.11.23.2015

..



Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Powiatu - p. Ławniczak poruszył temat dot.

kosztów, które będą wynikały z porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło

prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na

drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2015. Powiat zobowiązuje się

przekazać na realizację w/w zadania Gminie Miejskiej Koło kwotę do wysokości 94.500,00

zł.

,.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Anna Bocian
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l. Wieńczysław Oblizajek

Podpisy Członków Zarządu:

2. Urszula Kikosicka

3. Czesław Marek

4. Józef Rybicki
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