
Protokół nr 0022.14.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kołskiego

w dniu 25 marca 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

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 powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że

jest wymagane quorum iprzystąpił 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 0022.13.2015

z dnia 18 marca 2015 r., nie wnosząc do niego uwag ipoprawek. Tym samym protokół został

przyjęty ipodpisany.

Ad 3.

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłożenia sprawozdania

rocznego z wykonania budżetu powiatu kolskiego i sprawozdania rocznego z wykonania

planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za

2014 rok.

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 0025.14.24.2015

Jak wynika ze sprawozdania księgowa wartość mrerua Powiatu wynosi ok. 164 mln zł

natomiast grunty Powiatu Kolskiego stanowią powierzchnię ok. 600 ha ( z czego grunty rolne

zajmują 12,6 ha, grunty zabudowane ok. 18 ha, drogi wewnętrzne 0,7 ha, drogi powiatowe

568,5 ha).

Wybrane inwestycje przeprowadzone w 2014 r.: adaptacja pomieszczeń SPZOZ w Kole na

potrzeby OlOM, droga pożarowa w SPZOZ w Kole, modernizacja kotłowni w DPS przy ul.

Poniatowskiego w Kole, przebudowa ul. Poniatowskiego w Kole, montaż instalacji olarnej w

budynku ZSRCKU w Kościelcu.

Ponadto Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu:

- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, OŚ.3026.3.2015, dot. zwiększenia

dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji

przedsięwzięcia pn. "Działania proekologiczne prowadzone przez Powiat Kolski",

przeznaczone będą na zakup nagród dla laureatów konkursu fotograficznego oraz toreb

ekologicznych. Zarząd wyraził zgodę.

- uchwała Rady Gminy w Chodowie w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy

Chodów dla Powiatu Kolskiego. Udziela się dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację

zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P w m. Bowyczyny i 3405P Długie -

Kaleń Mała" (87.000 00 zł). Zarząd wyraził zgodę.

- uchwała Rady Gminy w Chodowie w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy

Chodów dla Powiatu Kolskiego. Udziela się dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację

zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Domaników"

(20.000,00 zł). Zarząd wyraził zgodę.

- uchwała Rady Gminy Osiek Mały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu

Gminy Osiek Mały i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Osiek Mały

a Powiatem Kolskim w 2015 roku (dot. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3205P Mostki -

Koło oraz odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki - Czołowo). Zarząd wyraził na



wcześniejszym posiedzeniu zgodę na realizację w/w zadań drogowych, należy jedynie

zmienić nazwy tych zadań. Zarząd wyraził zgodę.

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PT.341.2.2.20 15, Zarząd na

posiedzeniu w dniu 11 lutego 2015 r. wyraził zgodę na wsparcie finansowe w wysokości

50.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego. KPPSP w Kole podzieliła te środki na zakup

środków inwestycyjnych w postaci sprzętu ratowniczego oraz na zakup środków bieżących

w postaci ubrań specjalnych, hełmów i radiotelefonów cyfrowych. Zarząd wyraził zgodę.

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kole, zabezpieczono środki finansowe na

zatrudnienie przez okres 4 miesięcy w wymiarze 1/2 etatu pedagoga (Zarząd wyraził zgodę na

posiedzeniu w dniu 18 lutego 2015 r.) oraz psychologa ( zatrudnienie przez okres 4 miesięcy

w wymiarze 1/2 etatu). Zarząd wyraził zgodę.

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dabiu, dot. dofinansowania

doposażenia zespołu ludowego "Nadnerzanki". Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 marca 2015

r. wyraził zgodę na dofinansowanie zadania w wysokości 1.700,00 zł.

Ad 4.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.KA.l1 08.2.2015, zaproszenie dla Zarządu do

ZST w Kole na spotkanie w sprawie zapoznania się z działaniami dotyczącymi

przeprowadzonych oszczędności w szkole. Zarząd proponuje termin spotkania - 01.04.2015

godz. 11:00.

- Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" z Kłodawy, prośba o pomoc i wsparcie dla działali

Stowarzyszenia, które zmierzają do utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie

Kłodawy. Zarząd prosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o opinię w tej sprawie.

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, MOSIR.400.2.2015, dot. wsparcia

organizacj i memoriałów:

brak wolnych środków Zarząd nie ma możliwości wsparcia imprez.

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Oddział Regionalny,

BOR15-2202-BP275-6/07-AM/15, dot. wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych

.. Z uwagi na

w Biurze Powiatowym w Kole polegających na wymianie drzwi w pomieszczeniu

przechowywania akt. Mając na względzie fakt, że przyczyni się to do trwałego ulepszenia

obiektu ARiMR prosi o partycypację w kosztach planowanej inwestycji. Zarząd do

przeprowadzenia dalszych rozmów w tej sprawie upoważnił dyrektora Bursy Szkolnej,

w budynku której mieści się Biuro Powiatowe ARiMR.
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- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, OZ-0732-13/15, dot. pomocy

i wsparcia działań polegających na realizacji programu "Zdrowe piersi" w postaci zakupu

fantomu piersi. Zarząd powróci do tematu.

- Zakładu Usług Konsultingowych Know How sp. z o. O., propozycja współpracy - oferta na

opracowanie audytu SPZOZ w Kole, który wskaże jak obecna sytuacja finansowa szpitala

wpłynie na zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych populacji Powiatu Kolskiego w przyszłości.

Zarząd wyraził zgodę na zorganizowanie spotkania z przedstawicielami spółki i oddelegował

na nie Starostę.

- projektem uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany rocznego planu pracy Rady

Powiatu Kolskiego na 2015 r. (dot. zmiany czasu rozpoczęcia sesji na godz. 13:00). Zarząd

nie wniósł uwag do projektu, zostanie on przedstawiony na marcowej sesji Rady Powiatu

Kolskiego.

Ponadto Zarząd podjął decyzję w sprawie zmiany decyzji w sprawie ustanowienia trwałego

zarządu nieruchomością położoną przy ul. Bliznej w Kole na rzecz Liceum

Ogólnokształcącego w Kole (dot. powiększenia terenu szkoły w związku z zaistnieniem takiej

konieczności).

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Anna Bocian

Na Zarządzie nie wniesiono więcej spraw.
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Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Urszula Kikosicka

3. Czesław Marek

4. JózefRybicki
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