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Protokół nr 0022.32.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 05 sierpnia 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. lOoo. Obradom przewodniczył Wicestarosta

Marek Banaszewski

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

1. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. JózefRybicki

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Wicestarosta 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 0022.31.2015

z dnia 22 lipca 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu:

- Wydział Organizacyjny i Zdrowia, OZ.3026.l0.2015, prośba o utworzenie zadania

"Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku Starostwa Powiatowego w Kole przy

ul. Sienkiewicza 27". Koszt zadania opiewa na kwotę 110.000,00 zł, środki na ten cel będą

pochodziły z oszczędności wynikających z zadania inwestycyjnego na wykonanie

nawierzchni placu przy budynku A. W związku z dużą ilością przybywającej dokumentacji



,

bieżącej w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz braku pomieszczeń na składowanie akt,

zadanie to pozwoli na zabezpieczenie dodatkowego miejsca. Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział Organizacyjny i Zdrowia, OZ.3026.9.2015, dot. przesunięcia między §§ środków

w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Zarząd wyraził

zgodę.

- Wojewoda Wielkopolski, SN-VII.7534.24.2015.3, dot. ustalenia na rzecz Powiatu Kolskiego

odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości

w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu relacji Gustorzyn -

Odolanów na terenie gminy Kościelec. Łączna kwota odszkodowania wynosi 84.370,00 zł.

Zarząd wyraził zgodę.

- Komenda Powiatowa Policji w Kole, dot. udzielenia wsparcia finansowego w kwocie

25.000,00 zł na remont garaży przy ul. Prusa w Kole oraz zakup garaży blaszanych. Zarząd

wyraził zgodę.

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, WT.076 1.22.20 15,

informacja o przekazaniu dla Komendy Powiatowej PSP w Kole dotacji w kwocie 12.000,00

zł na uczestniczenie przez SPZOZ w Kole w pokrywaniu części kosztów utrzymania KPPSP

w Kole, do wykorzystania w 2015 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Kole przeznaczy te środki na zakup energii, zakup usług remontowych, podatek od

nieruchomości. Zarząd wyraził zgodę.

- Urząd Gminy w Babiaku, ZFU.3053.6.2015, dot. zawarcia porozumienia z Powiatem

Kolskim na kwotę 100.000,00 zł. Gmina zamierza złożyć do Wojewody Wielkopolskiego

wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

przedsięwzięcia "Przebudowa ulic położonych w m. Babiak: Plac Wolności, Wiosny Ludów".

Istotnym kryterium oceny wniosków jest umowa o partnerstwie finansowym. Na posiedzeniu

w dniu 8 lipca br. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy o partnerstwie

finansowym na kwotę 100.000,00 zł. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego przez

Powiat jest podjęcie w przyszłości przez Gminę Babiak uchwały o udzieleniu pomocy

finansowej Powiatowi przy realizacji przebudowy lub remontu dróg powiatowych na terenie

gminy Babiak.

- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, OŚ.6162.38.2015, dot. przesunięcia

kwoty 20.000,00 zł między działami, która zostanie przeznaczona na sporządzenie

uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i inwentaryzacji stanu

lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Chodowa,

Grzegorzewa, Olszówki, Przedcza, Kłodawy i Koła. Zarząd wyraził zgodę.
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- Wojewoda Wielkopolski, zwiększenie planu dotacji o kwotę 13.750,00 zł z przeznaczeniem

na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, informacja o rozstrzygnięciu przetargu na

modernizację ewidencji gruntów i budynków gm. Koło. W budżecie powiatu zabezpieczono

na ten cel łączną kwotę 400.000,00 zł w podziale na lata 2015 i 2016. Po rozstrzygnięciu

przetargu pozostało z tych środków ok. 58.000,00 zł, które zostaną przesunięte na inne

zadania geodezyjne. Zarząd wyraził zgodę.

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, dot. zwiększenia

planu finansowego o kwotę 125.203,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla

5 nauczycieli. Zarząd wyraził zgodę.

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, dot. utworzenia

rozdziału 80150 (kształcenie specjalne). Według szkoły w ich placówce nie ma uczniów

spełniających kryteria kształcenia specjalnego w związku z tym uważają rozdział 80150 za

zbędny. Środki zabezpieczone w tym rozdziale szkoła chce przeznaczyć na rozdział 80130.

Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie pozostałych środków z rozdziału 80150 na inne

rozdziały po dokonaniu przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu symulacji, z której będzie

wynikało, że wielkość środków przeznaczonych na kształcenie specjalne w ramach powiatu

będzie i tak wyższa w stosunku do wyliczeń wynikających z metryczki.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, ZSP/0320/15/20 14, dot. podjęcia działań

w celu dokonania remontu łazienki na parterze budynku szkoły. Środki na ten cel miałyby

pochodzić po przeniesieniu planu wydatków w rozdziale 80150. Szkoła w budżecie ma

zabezpieczone w powyższym rozdziale środki w kwocie 26l.743,00 zł, po dokonanej analizie

wydatków do rozdysponowania w tym rozdziale pozostaje kwota 111.228,00 zł, którą ZSP

chce zadysponować na w/w remont łazienki. Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie

pozostałych środków z rozdziału 80150 na inne rozdziały po dokonaniu przez Wydział

Oświaty, Kultury i Sportu symulacji, z której będzie wynikało, że wielkość środków

przeznaczonych na kształcenie specjalne w ramach powiatu będzie i tak wyższa w stosunku

do wyliczeń wynikających z metryczki.

- Liceum Ogólnokształcące w Kole, przeniesienie między §§ środków finansowych w kwocie

16.608,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienki celem dostosowania dla osób

niepełnosprawnych oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.

Zarząd wyraził zgodę.

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.DAG.212.1.2015, dot.

"Budowy drogi pożarowej w SPZOZ w Kole - etap l''. Środki finansowe w kwocie 50.000,00
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zł przyznane przez Powiat w 2015 r. na powyższy cel wg ( :j (po

analizie dokumentacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z podmiotami realizującymi

inwestycje w zakresie robót drogowych) nie pozwalają na realizację I etapu zadania. Wg

kalkulacji SPZOZ kwota niezbędna do realizacji zadania to kwota nie mniejsza niż

100.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie dotacji na powyższy celo 50.000,00 zł,

co da łączną kwotę 100.000,00 zł.

Ponadto Skarbnik poinformował o wnioskach pokontrolnych Regionalnej Izby

Obrachunkowej dot. porozumienia zawartego z gminą Dąbie na dowóz uczniów z terenu

gminy Dąbie do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole. RIO

zakwestionowała przyjęty sposób rozliczania dowozów. W związku z tym powiat zmieni

formę rozliczenia na zakup usług. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad4.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Zarządzania Kryzysowego omówił następujące

tematy:

- program Wielkopolskiego Święta Mleka w Powiecie Kolskim oraz przedstawił projekt

koszulek, które w ramach promocji będą rozdawane przybyłym gościom. Zarząd nie wniósł

uwag.

- koszt organizacji dożynek gminno - powiatowych, które odbędą się w Osieku Małym -

zamknie się w kwocie do 25.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

- pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole dot. przekazania

informacji o dostępie do folii, plandek, desek i gwoździ w związku z podejmowanymi przez

straż pożarną interwencjami związanymi ze zdarzeniami pogodowymi, Powiatowy Magazyn

Przeciwpowodziowym został doposażony w 2014 r. i dysponuje foliami i plandekami, brak

desek i gwoździ. Takimi magazynami dysponują również gminy.

- propozycja tygodnika "Gospodarz - poradnik samorządowy", dot. przygotowania artykułu

promocyjnego o powiecie kolskim, koszt - 1.000,00 zł netto. Zarząd wyraził zgodę.

- p. Wasiak zaprosił członków Zarządu na spotkanie z firmą przygotowującą dla powiatu

Strategię.

Ad S.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

A



Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:

l. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. JózefRybicki
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