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Protokół nr 0022.24.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 03 czerwca 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło S1ę o godz. 10°°. 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

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.l

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.23.2015

z dnia 28 maja 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił następujące sprawy:



"

- organizacja szkolenia dla głównych księgowych z jednostek powiatowych, które odbędzie

się 11 czerwca br., tematyka szkolenia będzie dot. kształcenia specjalnego. Zarząd przyjął do

wiadomości.

- harmonogram sesji absolutoryjnej. Zarząd przyjął do wiadomości.

- dot. rozliczenia dotacji przez Klub Piłkarski "Zryw Dąbie". Powiat w 2011 r. w ramach

konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego przekazał dotację dla

Klubu w wysokości 5.000,00 zł. "Zryw Dąbie" nie wywiązał się z realizacji podpisanej

z Powiatem umowy i do chwili obecnej nie zwrócił udzielonej dotacji (naliczono odsetki

w wysokości 2.227,00 zł). Sprawa została przekazana komornikowi. Według informacji

udzielonych przez Urząd Skarbowy zajęto rachunek bankowy Klubu, następnie Klub zamknął

rachunek pomimo, że nadal funkcjonuje. Na obecnym etapie postępowania nie ma podstaw

prawnych do umorzenia dlatego Zarząd Powiatu podjął decyzję o ponownym przekazaniu

sprawy do komornika.

Ad4.

Obecni na posiedzeniu Przewodniczący Rady Powiatu: p. Tomicki, p. Domański oraz

p. Kowalewski poruszyli następujące tematy:

- dot. udostępnienia dla Radnych reprezentujących Powiat Kolski na różnych imprezach

gadżetów związanych z powiatem. Zarząd wyraził zgodę.

- dot. organizacji obchodów 25-lecia samorządności. Zarząd wyraził zgodę na połączenie

obchodów z nadaniem Gminie Osiek Mały herbu. Środki finansowe na organizację obchodów

będą pochodzić z budżetu Rady Powiatu.

- p. Tomicki poruszył temat podwyżek wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego,

prosił aby były to stawki kwotowe a nie procentowe.

- p. Tomicki poruszył również kwestię dofinansowania ze środków PFRON turnusów

rehabilitacyjnych. Docierają do niego głosy mieszkańców powiatu potwierdzające, że turnusy

te są potrzebne. Przewodniczący zasugerował aby w przyszłym roku powrócić do

dofinansowania turnusów ze środków PFRON, poprosił także o podjęcie rozmów z dyrektor

PCPR w tej sprawie. Zarząd przyjął do wiadomości, możliwości przywrócenia

dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych zostaną rozpatrzone.

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego poruszył następujące

tematy:

- pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kole, dot. wsparcia finansowego obchodów 96

rocznicy powstania Policji Państwowej, które odbędą się w dniu 31 lipca 2015 r. Z okazji tego
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święta, kilkudziesięciu policjantów przystąpi do awansów i wyróżnień. Zarząd wyraził zgodę

na wsparcie spotkania samorządowców z Policją z okazji obchodów 96 rocznicy powstania

Policji Państwowej. Zarząd przeznaczył na ten cel środki w wysokości do 1.000,00 zł.

- dot. dofinansowania programu w zakresie ochrony p.poż, .Pali się". Zarząd z uwagi na brak

wolnych środków nie wyraził zgody na dofinansowanie.

- p. Wasiak poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Powiatu

Kolskiego na lata 2015 - 2025. Zarząd wyraził zgodę na druk arkuszy diagnostycznych, które

zostaną rozesłane do mieszkańców powiatu, jednostek powiatowych, przedsiębiorców, szkół.

Zarząd zabezpieczył na ten cel środki w wysokości do 350,00 zł netto.

- przedstawił harmonogram "Święta Mleka w Powiecie Kolskim", poinformował o stanie prac

związanych z organizacją imprezy, dla zaproszonych gości przewidziane są talony na artykuły

gastronomiczne, Zarząd wyraził zgodę.

- p. Wasiak wziął udział w spotkaniu przedstawicieli gmin nadnerzańskich, na którym

przedstawiono plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Zarząd przyjął do wiadomości.

- Naczelnik przedstawił pismo Burmistrza Dąbia dot. planów wykupu przez Skarb Państwa

polderu Majdany. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Niemchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu

Powiatu Kolskiego w sprawie budowy przyłącza telekomunikacyjnego do Urzędu Gminy

w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23.

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 0025.24.32.2015

Ad 7.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Rady Powiatu w Kole, BRZ.0004.l1.2015, dot. rozpatrzenia pisma p. Eryka

Nowakowskiego, zamieszkałego w Barłogach, dot. dofinansowania ze środków PFRON

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jego córki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kole przygotowało opinię w tej sprawie, z której wynika, że turnusy rehabilitacyjne

decyzją Rady Powiatu nie zostały uznane za priorytetowe z uwagi na niewystarczającą ilość

środków finansowych otrzymanych z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji



, J _ J

zawodowej i społecznej. Zarząd dostrzegając potrzebę przywrócenia dofinansowania

turnusów rehabilitacyjnych rozważy taką możliwości w 2016 r. Biuro Rady przygotuje

odpowiedź w tej sprawie.

- e-maiłem Zakładu Usług Konsultingowych KNOW BOW Sp. z 0.0., dat. braku chęci

współpracy d) z firmą w celu przeprowadzenia audytu w SPZOZ

w Kole oraz przygotowania przez dyrekcję szpitala niezbędnych do tego dokumentów. Zarząd

podtrzymał swoje stanowisko w kwestii kontynuacji współpracy z firmą Zakład Usług

Konsultingowych KNOW HOW Sp. z 0.0. oraz zobowiązał dyrektor do

udostępnienia niezbędnych do przeprowadzenia audytu dokumentów oraz współpracy z w/w

firmą,

Ad 8.

Pan Czesław Marek zaproponował stworzenie statuetki Powiatu Kolskiego, która mogłaby

być wręczana przy okazji ważnych uroczystości powiatowych.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Bocian
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. JózefRybicki
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