
Protokół nr 0022.29.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 01 lipca 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 10°°. 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

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 iprzystąpił 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 0022.28.2015

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

został przyjęty ipodpisany.

Ad3.

W nawiązaniu do podjętej przez Zarząd w dniu 25.06.2015 r. Uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-

2021, Skarbnik Powiatu Zygmunt Sohysiak poinformował, że w roku 2017 wskaźnik

planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa wart. 243 ust. 1 Ustawy o
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finansach publicznych wyniesie 3,18% i będzie większy od dopuszczalnego wskaźnika

zobowiązań (kredyty, poręczenia) wynoszącego 3,11%, a obliczanego w oparciu o plan 3

kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy. Przekroczenie to osiągnie poziom

0,07%. W roku 2017 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań będzie

natomiast wyraźnie niższy od dopuszczalnego wskaźnika zobowiązań obliczanego w oparciu

o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy i wynoszącego 5,16%.

Skarbnik poinformował o potrzebie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu w miesiącu

lipcu w związku z następującymi tematami:

- wydatkowanie kwoty 4500,00 zł pochodzącej z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na

sporządzenie operatów szacunkowych,

- wydatkowanie kwoty 28000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności PINB

wKole.

Ponadto Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił o dokonanie zmiany

w planie wydatków poprzez przesunięcie kwoty 20 000,00 zł między Działami, co wymaga

wywołania stosownej uchwały Rady Powiatu. Sprawa dotyczy sporządzenia uproszczonych

planów urządzenia lasów dla lasów osób fizycznych i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów

nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Chodowa, Grzegorzewa, Olszówki,

Przedcza, Kłodawy i Koła.

Także Wydział Gospodarki ieruchomościami wystąpi o zmianę planu wydatków poprzez

przesunięcia między paragrafami w Dziale Gospodarki Mieszkaniowej.

W dalszej części swego wystąpienia Skarbnik Powiatu nawiązał do funkcjonowania zespołów

ds. orzekania o niepełnosprawności. Przedstawił zestawienie otrzymane z jednego z powiatów

Wielkopolski, z którego wynika, że w większości przypadków powiaty dokładają środki

własne do dotacji otrzymywanych na funkcjonowanie wymienionych zespołów.

Ad 4.

W kolejnym punkcie posiedzenia, obecna na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami - Mariola Jóźwiak, przedstawiła pismo firmy PATRON Sp. z 0.0. w

Koninie zainteresowanej korzystaniem z budynku dawnej portierni przy wjeździe do

kolskiego szpitala. W związku z koniecznością przeprowadzenia natychmiastowego remontu

PATRON Sp. z 0.0. zaproponowała 3 opcje rozwiązania tego problemu. Zarząd jednogłośnie

wybrał opcję polegającą na wydłużeniu okresu najmu do 15 lat i obniżeniu wysokości

czynszu o kwotę uzgodnioną przez obie strony w zamian za wyremontowanie przez najemcę

całego budynku we własnym zakresie. Zarząd oczekuje od Dyrektora SP ZOZ w Kole

konkretnej propozycji w tej sprawie.



W odpowiedzi na pisemne wystąpienia Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 22.06.2015 r.,

obecny na posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kujawa przedstawił

projekty 2 uchwał wraz z uzasadnieniem:

l. w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych przebiegających przez

teren Powiatu Poddębickiego

- 111007E Porczyny-Bałdrzychów długości 3,291 km

- 111015E na odcinku Góra Bałdrzychowska-Zagórzyce-Bałdrzychów długości 2,781 km

- 111328E na odcinku ul. Sobieskiego w Poddębicach długości 0,405 km

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.29.36.2015

2. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych przebiegających przez teren

Powiatu Poddębickiego

- Nr 3708E ul. Południowa w Poddębicach (od ul. Łódzkiej do ul. Przejazd)

- Nr 3742E ul. Przejazd w Poddębicach (od ul. Narutowicza do ul. Łódzkiej)

- Nr 3743E ul. Zielona w Poddebicach (od ul. Łódzkiej do ul. Targowej) i ul. Polna w

Poddębicach (od ul. Zielonej do ul. Narutowicza)

- Nr 3744E ul. Polna w Poddębicach (od ul. Polnej do ul. Targowej)

- ul. Mickiewicza w Poddębicach na odcinku oznaczonym nr dz. 6, obręb geodezyjny 6

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.29.37.2015

Ad6.

Wicestarosta Kolski Marek Banaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania

komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego

ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Pana

Po zapoznaniu się z projektem uchwały i jej uzasadnieniem Zarząd poddał tę kwestię

głosowaniu:
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..
- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.29.38.2015

Następnie Marek Banaszewski przestawił projekt uchwały w sprawie powołania komisji

egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego ze

zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktoweg:

W nawiązaniu do informacji złożonej na poprzednim posiedzeniu Zarządu, dotyczącej

obchodów Święta Mleka w Powiecie Kolskim w dniu 22 sierpnia 2015 r., Sekretarz Andrzej

Tomczyk przekazał propozycję Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania

Kryzysowego Zenona Wasiaka o przeznaczeniu kwoty 7 000,00 zł na zakup koszulek dla

uczestników zawodów w piciu mleka. Zarząd wyraził zgodę, by partycypacja Powiatu

Kolskiego w finansowaniu zakupu koszulek wyniosła 7 000,00 zł.

Ad 8.

Druga część posiedzenia miała charakter wyjazdowy. Dokonano przeglądu dróg powiatowych

imostów na terenie Gminy Grzegorzew.

Po zapoznaniu SIę z projektem uchwały l Jej uzasadnieniem Zarząd poddał tę kwestię

głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona r 0025.29.39.2015

Ad 7.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

~~~~~.rY!4.~~...~~~~.~i.~leśkiewicz
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