
Protokół nr 0022.27.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 24 czerwca 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło Się o godz. 1000
• 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

Przebieg posiedzenia

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):

Ad. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.26.2015

z dnia 17 czerwca 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty ipodpisany.

Ad3.

Skarbnik Powiatu Zygmunt Sołtysiak przedstawił dodatkowe propozycje zmian do budżetu

złożone przez kierowników jednostek:



- zwiększenie o 50 000,00 zł planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną pomocą

finansową Gminy Miejskiej Koło na "Budowę drogi nowoprojektowanej w Kole". Zarząd

przyjął do wiadomości.

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w PZD w Kole na "Przebudowę chodnika przy

drodze powiatowej nr 3400P w Ruszkowie Pierwszym JI o kwotę 70 000,00 zł. Środki na ten

cel pochodzą z pomocy finansowej Gminy Kościelec w wysokości 35 000,00 zł, a po stronie

Powiatu z rezerwy inwestycyjnej w wysokości 35000,00 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.

- zmiana planu wydatków w PCPR w Kole celem dostosowania planu do zakresu

realizowanych zadań poprzez zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 § 3110 o kwotę 28

394,00 zł oraz ich zwiększenie w rozdziałach: 85204 § 4110 ( o kwotę 2 728,00 zł), 85204 §

4170 (15 666,00 zł) i 85204 § 4300 (10 000,00 zł). Zarząd wyraził zgodę.

- zwiększenie planu wydatków w SOS- W w Kole o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na

" Zakup patelni". Zarząd przyjął do wiadomości.

- zmiana planu wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kole na uzupełnienie

planu wydatków osobowych wraz z pochodnymi poprzez zmniejszenie wydatków w rozdziale

85406 § 4040 o kwotę 3 596,00 zł i ich zwiększenie w rozdziałach: 85406 § 4010 (o kwotę 3

000,00 zł), 85406 § 411O (520,00 zł) i 85406 § 4120 (76,00 zł). Począwszy od l września

2015 r. Poradnia zatrudniać będzie 12 nauczycieli (12,5 etatów) i 5 osób (3,184 etatu)

personelu administracyjno-obsługowego. Zarząd wyraził zgodę.

- zwiększa się plan wydatków w Bursie Szkolnej w Kole o 40 000,00 zł w związku z

koniecznością wykonania prac remontowych schodów, ciągu pieszego i wejścia do budynku.

Skarbnik Powiatu przedstawił propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

2015-2021 w oparciu o projekt Uchwały Zarządu zaznaczając, że w roku 2017 wystąpi

sytuacja, w której wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań (3,18%) będzie wyższy od

dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (3,13%), co jest niezgodne z wymogami art.

243 Ustawy o finansach publicznych.

Ad 4.

W kolejnym punkcie posiedzenia, po szczegółowej analizie, Zarząd zatwierdził bilans

skonsolidowany Powiatu za rok 2014.

Ad 5.

Obecny na posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kujawa przedstawił

aktualne problemy związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi powiatowej

nr 3206P Luczywno - Drzewce. W nawiązaniu do zapisów protokołu ze spotkania w dniu

10.06.2015 r. poprosił o uzgodnienie:



- zgłoszonego przez PAK KBW Konin zamiaru przekopania drogi powiatowej nr 3206P w

miejscowości Szarłatów na przełomie roku 2015 i 2016 bez zapewnienia alternatywnej drogi

tymczasowej,

- proponowanego harmonogramu finansowego,

- projektu Aneksu nr 2 do Ugody nr 439/2011 z dnia 24.05.2011 r.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawiony przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

projekt Aneksu nr 2 do Ugody nr 439/2011 z dnia 24.05.2011 r. uwzględniający propozycje

Stron, w tym szacunkowy harmonogram wydatków stanowiący podstawę do ujęcia w planach

finansowych. W najbliższym czasie Starosta Kolski zorganizuje spotkanie z udziałem

przedstawiciela PAK KWB Konin celem dokonania dalszych uzgodnień.

Ad 7.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Nr PZD/22 l/DT/27/20 15, skierowanym do Burmistrza

Miasta Koła i do .ako wnioskodawcy, w sprawie uwarunkowań

dotyczących wykonania przebudowy ulicy Grodzkiej w Kole. Zarząd przyjął treść pisma do

wiadomości.

Pod nieobecność Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego,

Sekretarz Powiatu Andrzej Tomczyk poinformował o przygotowywanych obchodach Święta

Mleka w Powiecie Kolskim w dniu 22 sierpnia 2015 r. Stwierdził, że w związku

z podejmowaną próbą bicia rekordu Guinnessa w piciu mleka, zajdzie potrzeba zakupu dużej

ilości koszulek dla uczestników zawodów. Powiat Kolski będzie partycypował

W sfinansowaniu tego zakupu. Decyzję o wyasygnowaniu konkretnej kwoty Zarząd podejmie

po uzyskaniu bliższych informacji od Naczelnika Wydziału Promocji Zenona Wasiaka.

- Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, Nr PZD/542/DTIEIP18l/2015, skierowanym do Urzędu

Miejskiego w Kole, negatywnie opiniującym wniosek o rozszerzenie Strefy Płatnego

Parkowania w Kole poprzez włączenie do niej odcinka ulicy 20 Stycznia, od skrzyżowania

z ulicą Broniewskiego do skrzyżowania z ulicą Wojciechowskiego.



- Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, OK.4323.3 .2.20 15, wyrażającym pozytywną opinię dla

wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kole w sprawie prowadzenia przez szkołę

dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej. Zarząd wyraził zgodę na wdrożenie

dziennika elektronicznego.

, nauczyciela w-f w SOSW w Kole, zwracającego się o wsparcie

finansowe wyjazdu drużyny piłki siatkowej do Świnoujścia w dniach 23-25 czerwca 2015 f.

Zarząd rozpatrzył ten wniosek negatywnie, uzasadniając to późnym jego złożeniem.

Podkreślono również, iż formalnie z wnioskiem o wsparcie finansowe występować powinna

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

A

Na tym protokół zakończono.

~~~~~.~~.ł7J!łrJ~~~·~.~i.~1eśkiewicz

Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. JózefRybicki
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