
Protokół nr 0022.21.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 19 maja 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9°°. 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

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 0022.20.2015

z dnia 13 maja 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad 3.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego poruszył następujące

tematy:



- pIsmo Stowarzyszenia , l-----_ ----_._--
dot. wzięcia udziału w koncercie charytatywnym na rzecz dzieci chorych na

mukowiscydozę oraz udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 4.000,00 zł na zakup

urządzeń medycznych dla dzieci chorych na mukowiscydozę. Z uwagi na brak wolnych

środków w budżecie powiatu wsparcie nie będzie możliwe.

- p. Wasiak powrócił do pisma Klubu Seniora "Trzecia Zmiana" dot. współorganizacji

spotkania seniorów powiatu - dofinansowanie występu Zespołu Tańca Ludowego Kościelec

w kwocie 300,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.

Pani Lilla Urbaniak przedstawiła następujące projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

- w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole;

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2014 rok;

- w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Kole.

Zarząd zaakceptował powyższe projekty rue wnosząc do nich uwag. Zostaną one

przedstawione na majowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Dyrektor Zespołu Szkół Teclmicznych w Kole p. Kowarski poruszył następujące tematy:

- propozycja utworzenia centrum kształcenia praktycznego, które miałoby obejmować Zespół

Szkół Technicznych w Kole, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Kościelcu i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. Dyrektor poinformował, że

istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie tego zadania.

W chwili obecnej szkoły korzystają z zewnętrznego centrum kształcenia praktycznego

w Koninie, które pobiera opłaty za egzaminy. Dzięki utworzeniu centrum w Kole uczniowie

mogliby lepiej przygotować się do egzaminów, mieliby na miejscu dostępny sprzęt.

- dot. realizacji zaleceń Sanepidu w sprawie przeprowadzenia niezbędnych remontów

w szkole. Zarząd prosi o przygotowanie przez Dyrektora ZST w Kole zestawienia

niezbędnych remontów opiewających na kwotę w wysokości do 100.000,00 zł.

W dalszej części posiedzenia Zarząd podjął dyskusję w kwestii jednego z wariantów

reorganizacji systemu oświaty w powiecie - przeniesienie do budynku ZST w Kole

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wraz z nadbudową istniejącego budynku



ZST. Dyrektor Kowarski przekazał, że nie widzi przeszkód w tym temacie. Zaznaczył przy

tym, że sala gimnastyczna szkoły nie spełnia wymogów i należało by ją zmodernizować.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, OŚ.3153 .1.20 15, dot. podziału środków

finansowych w kwocie 10.000 00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji spółkom wodnym.

Zarząd wyraził zgodę.

- Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, OK.302 1.5.2015, przesunięcie między §§ na kwotę

8.500,00 zł z przeznaczeniem na Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Głębokim. Zarząd

wyraził zgodę.

- Prezesa Towarzystwa Samorządowego - p. "ego, dot. finansowego

wsparcia XXll Konkursu "Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym", A. 30 uczniów ze szkół

z terenu powiatu kolskiego zakwalifikowało się do etapu powiatowego konkursu. Zarząd wyraził

zgodę na dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł.

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole, SOSW.7071.10.2015, dot.

zwiększenia otwarcia środków na wydatki w miesiącu maju 2015 r. o kwotę 55.505,00 zł. Środki

te są niezbędne do zrealizowania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zarząd

wyraził zgodę na zaliczkowe przekazanie w/w środków. Kwota ta będzie potrącana ze środków

przekazywanych w następnych miesiącach. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu powiadomi SOSW

o decyzji Zarządu.

- p. Sławomira Wojtysiaka - Inspektora ds. zarządzania ruchem na drogach, dot.

zabezpieczenia środków w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. usuwanie

i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego. Obecnie

zabezpieczone środki na to zadanie mogą okazać się niewystarczające na dokonanie zapłaty

zobowiązań wobec podmiotu, który usunął, parkował i parkuje pojazdy do chwili zakończenia

przeprowadzenia procedur administracyjnych isądowych. Zarząd wyraził zgodę.

- Samorządu uczniowskiego przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole,

prośba o określenie jednoznacznego stanowiska w mediach w sprawie likwidacji ZSE-A

wKole.

- Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, stanowisko Rady Pedagogicznej

ZSE-A w Kole w sprawie planowanej reorganizacji szkół ponadgimnazjalnych. Zarząd

przyjął do wiadomości.

- Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, dot. pisemnego wyjaśnienia

stanowiska lub udostępnienia wyciągu z protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia



·.

13 maja 2015 r. w sprawie zamiaru planowanej reorganizacji szkół ponadgimnazjalnych.

Wyciąg z protokołu zostanie wysłany do p. Dyrektor ZSE-A w Kole, która uczestniczyła

w posiedzeniu w dniu 13 maja 2015 r.

Ponadto Zarząd zapoznał się z projektami uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu

drogi powiatowej na terenie Powiatu Kolskiego (do t. części ul. Żeromskiego w Kole).

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Staszica w Kościelcu przy

ul. Kościelnej 2.

w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży

w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Staszica

w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.

w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Staszica

w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4.

w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla młodzieży w Zespole Szkół

Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół

Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej II.

w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży

w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

Zarząd zaakceptował powyższe projekty nie wnosząc uwag, zostaną one przedstawione na

majowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Zarząd omówił również koncepcje reorganizacji systemu oświaty w powiecie przyjmując trzy

warianty:



przeniesienie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole do budynku

Zespołu Szkół Technicznych w Kole tworząc Zespół Szkół Techniczno -

Ekonomicznych. Wolny budynek po ZSE-A zagospodarowałby Specjalny Ośrodek

Szkolno - Wychowawczy w Kole;

nadbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych w Kole iprzeniesienie Specjalnego

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole;

rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole.

Ostateczna decyzja w powyższej sprawie nie zapadła.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Bocian

........ :y\l\.u.. ... :h.~~ .....

1. Wieńczysław Oblizajek

Podpisy Członków Zarządu:

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki
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