
Protokól nr 0022.15.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 01 kwietnia 2015 r.

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

Wieńczysław Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

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 0022.14.2015

z dnia 25 marca 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty ipodpisany.

Ad 3.

aczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu

Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 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 Nr 0025.15.25.2015

Ad 4.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole zgłosił zły stan techniczny samochodu

będącego na stanie Powiatowego Zarządu Dróg w Kole marki Polonez Truck, który skutkuje

koniecznością natychmiastowego wyłączenia go z eksploatacji. Postępująca korozja

i popękane elementy konstrukcyjne dyskwalifikują pojazd z dalszego użytkowania.

W związku z tym Dyrektor Kujawa zwrócił się do Zarządu z prośbą o podjęcie decyzji

umożliwiającej likwidację samochodu oraz zastąpienie go innym. Zarząd wyraził zgodę na

likwidację pojazdu oraz poprosił Dyrektora Kujawę o rozeznanie cenowe dot. zakupu nowego

samochodu wówczas Zarząd powróci do tematu.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Kujawa przedstawił projekt pisma kierowanego do

PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. dot. uzgodnienia proponowanej trasy przebiegu

drogi powiatowej nr 3419P, w związku z planowaną budową odkrywki węgla brunatnego

"Dęby Szlacheckie". Zarząd Powiatu Kolskiego uzgodnił przyjęty przebieg drogi wnosząc

uwagi dot. włączenia w istniejącą drogę powiatową, szerokości drogi, wykupu gruntów,

oznakowania pionowego i poziomego.

Ad 5.

Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawił projekt uchwały

Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątku

ruchomego. (Dotyczy zbycia motoroweru marki JUNAK).

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 0025.15.26.2015

Ponadto p. Szafrański przedstawił pismo __ t Sp. Z 0.0.

działającej w imieniu Burmistrza Miasta Koła dot. zaproszenia do uczestnictwa w grupie

zakupowej energii elektrycznej. Okres trwania zamówienia 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.,

koszt udziału w grupie zakupowej wynosi 3.420,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie.



Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Dobrowie, wniosek o dotacje na prace

konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku dot. remontu zabezpieczająco -

wzmacniającego i rewaloryzacji kaplicy pw. Błogosławionego Bogumiła w Dobrowie.

Wnioskowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego wynosi 20.000,00 zł. Zarząd

wyraził zgodę na przyznanie dotacji we wnioskowanej wysokości.

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

Stowarzyszenia, które zmierzają do utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie

Kłodawy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole pozytywnie opiniuje potrzebę

utworzenia w/w Warsztatu argumentując to brakiem placówki dla osób niepełnosprawnych na

terenie Gminy Kłodawa. Powstanie WTZ zminimalizuje niedogodności związane z dowozem

uczestników do WTZ na terenie Koła, skróci czas dowozów oraz zmniejszy ich koszt,

a przede wszystkim usprawni rehabilitację zawodową i społeczną uczestników WTZ. Opinia

Zarządu w tej sprawie również jest pozytywna. Celem podjęcia ostatecznej decyzji Zarząd

prosi PCPR w Kole o przygotowanie analizy finansowej, przedstawienie kwestii związanej

z zatrudnieniem oraz z siedzibą mającego powstać WTZ.

Ad 7.

Sekretarz przedstawił propozycję zakupu albumów o Polsce, miałyby być one wręczane

podczas uroczystości powiatowych w ramach promocji. Zarząd wyraził zgodę na zakup

albumów do kwoty 1.000,00 zł.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Anna Bocian

Podpisy Członków Zarządu:

1.Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek
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