
Protokół nr 0022.22.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 27 maja 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 900. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

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

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki

oraz

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 0022.21.2015

z dnia 19 maja 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad 3.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu

Kolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Miejskiej Koło na

realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum



Technik Ceramicznych w Kole. Zarząd zapoznał się rue wnosząc uwag, projekt będzie

przedstawiony na majowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Ad 4.

Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach przedstawił procedury związane z holowaniem

i parkowaniem pojazdów. Omówił również sprawę dot. pojazdu należącego do obywatela

Litwy, przedstawił problemy związane z powiadomieniem właściciela pojazdu - brak

możliwości dostarczenia wezwania do odbioru pojazdu i zapłaty kosztów związanych

z holowaniem i parkowaniem na strzeżonym parkingu, na chwilę obecną musi pokryć je

powiat. W przypadku braku potwierdzenia doręczenia wezwania Sąd nie może orzec

przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Kolskiego. Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu

procedury zmierzającej do wyzłomowania w/w pojazdu.

Ponadto p. Wojtysiak poinformował, że zabezpieczona w budżecie kwota na holowanie

i parkowanie (rejon Kłodawa) nie jest w pełni wykorzystywana i można ją w razie potrzeby

przesunąć na rejon Koło. Zarząd przyjął do wiadomości.

Skarbnik zauważył, że parking przy Powiatowym Zarządzie Dróg mógłby zostać

wykorzystany na parkowanie holowanych pojazdów co przyniosłoby oszczędności

w budżecie. Pan Wojtysiak dodał, że parking taki musi być strzeżony.

Ad 5.

Obecna na posiedzeniu dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole

p. Sztanga poruszyła następujące tematy:

- poprosiła o przesłanie zestawienia wydatków oświatowych w 2014 r. celem przedłożenia

Radzie Pedagogicznej szkoły. Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie danych przez Wydział

Oświaty, Kultury i Sportu.

- przedstawiła materiały dot.: uczniów ZSE-A w Kole w roku szkolnym 2014/2015 wg

miejsca zamieszkania; ilości krewnych uczniów z poszczególnych klas, którzy są

absolwentami ZSE-A; protokoły przeglądu wyposażenia i warunków niezbędnych do

zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (w zawodach:

technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik geodeta). Pani dyrektor

przedstawiła również ranking techników z 2015 r. wg ogólnopolskiego miesięcznika

edukacyjnego "Perspektywy", technikum w ZSE-A zajęło w nim 40. miejsce. Zarząd

zapoznał się.

- dot. budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie ZSE-A w Kole. Pani dyrektor

poprosiła o interwencję w sprawie możliwości przeniesienia lokatorów tegoż budynku do

innych lokali na terenie miasta. Lokatorzy obecnie zamieszkujący w budynku nie posiadają



praw własności do zajmowanych lokali. Ponadto Starosta poinformował, że budynek ten

ZSE-A otrzymało w trwały zarząd z przeznaczeniem na cele oświatowe. Starosta

przeprowadzi rozmowy celem sprawdzenia możliwości podjęcia dalszych kroków w tej

sprawie.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.413.5.189.2015, dot.

wyrażenia zgody na indywidualne nauczanie dla uczennicy. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

(OK.4352.6.20 15) pozytywnie zaopin iował wniosek w wym iarze 12 godzin tygodniowo

w ramach środków własnych szkoły. Zarząd podtrzymał opinię Wydziału OK. Wydział

powiadomi szkołę o decyzji Zarządu.

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

zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 365,93 zł brutto na zlecenie opracowania

przez Rzeczoznawcę ustaleń stanu technicznego i wartości pojazdu, który postanowieniem

Sądu przepadł na rzecz Powiatu Kolskiego, celem przeznaczenia na sprzedaż lub

wyzłomowanie. Zarząd wyraził zgodę.

-jego zamieszkałego dot. analizy działalności Klubu

Kolskie Towarzystw Cyklistów. Zarząd prosi Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

o przygotowanie opinii w tej sprawie.

- Wydziału Komunikacji i Transportu, KT.033.24.2015, dot. wyrażenia zgody na przekazanie

do złomowania tablic rejestracyjnych. Zarząd wyraził zgodę.

- Wojewody Wielkopolskiego, FB-I.3111.75.2015.3, informacja o zwiększeniu planu dotacji

celowych na rok 2015 o kwotę 1l.500,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów

związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie oraz sporządzenie

operatów szacunkowych odszkodowawczych. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie.

Ponadto Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na

bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz budowę j remont zastawek na systemach

melioracji wodnych szczegółowych.

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 0025.22.30.2015

Zarząd udzielił pełnomocnictwo Dyrektorowi Powiatowego Zarząd Dróg w Kole p. Kujawie

do reprezentowania Powiatu Kolskiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Kole przed Sądem

Rejonowym w Kole w sprawie z wniosku Zdzisława Malinowskiego.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Bocian
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Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek ,
2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. JózefRybicki
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