
Przebieg posiedzenia

>.

Protokół nr 0022.42.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 15 października 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło Się o godz. 900
, 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 Powiatu

Zygmunt Sołtysi ak - Skarbnik Powiatu

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 0022.41.2015

z dnia 07 października 2015 r., nie wnosząc do niego uwag j poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty j podpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu:

- Wydział Organizacyjny i Zdrowia, OZ.3026.12.2015, przesunięcie między §§ środków

finansowych w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Zarząd wyraził zgodę.



- Wojewoda Wielkopolski, zmiana planu dotacji celowych, zmniejszenie o kwotę 18.583,00 zł

dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego i ul. Blizna w Koje. Zmniejszenie

nastąpiło w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg

starych zasad za okres od czerwca do września 2015 r. Zwiększenie dotacji o kwotę

]60.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących dla Domu Pomocy

Społecznej przy ul. Poniatowskiego i ul. Blizna w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

- Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.361.2015.8, zwiększenie planu dotacji celowych

o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek nie będących

podręcznikami do bibliotek szkolnych ("Książki naszych marzeń"). Zarząd wyraził zgodę.

- Dom Pomocy Społecznej w Kole, DPS.341.20l5.K, zmiany w planie finansowym na kwotę

62.039,00 zł (środki te pochodzą ze zwiększonej dotacji Wojewody) z przeznaczeniem na

wynagrodzenia osobowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług zewnętrznych. Zarząd

wyraził zgodę.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, ZSP.0320.25.2015, przesunięcie między

rozdziałami środków finansowych w wysokości 121.771,00 zł z przeznaczeniem na

wynagrodzenia. Zarząd wyraził zgodę.

- Liceum Ogólnokształcące w Kole, przesumęcle między §§ środków finansowych

w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont konieczny do adaptacji pomieszczenia

na salę ćwiczeń dla dziewcząt. Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, OK.3021.15.9.2015, przesunięcie między §§ środków

finansowych w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty z okazji Dnia

Edukacji Narodowej, aktualizację ZFŚS oraz wydatki bieżące. Zarząd wyraził zgodę.

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.l6.2015, przesunięcie

między §§ środków finansowych w wysokości 16.251,00 zł z przeznaczeniem na

wyposażenie namiotu sztabowego, zakup zestawu zaczepów do zapory olejowej, zakup mebli

oraz niszczarki i zasilacza ups. Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział Organizacyjny i Zdrowia, przesunięcie między §§ środków finansowych

w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na organizację XXII Konferencji Kardiologiczno -

Kardiochirurgicznej. Zarząd wyraził zgodę.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.0602.38.20 15, przesunięcie kwoty

13.403,00 zł z przeznaczeniem na obsługę PFRON. Zarząd wyraził zgodę.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.8.2015, przesunięcie między §§

środków finansowych w wysokości 51.040,87 zł z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo -



wychowawcze. Po dokonanej przez Skarbnika analizie dokonuje się przesunięcia środków

w wysokości 90.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

- Urząd Gminy w Babiaku, ZFU.3053.6.2015, dot. podjęcia uchwały Rady Powiatu

pozwalającej na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem a Gminą Babiak w celu

realizacji inwestycji "Przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak: Plac Wolności,

Wiosny Ludów" (wkład finansowy Powiatu - 150.000,00 zł). Zarząd wyraził zgodę.

---

Zarząd zabezpieczył w budżecie środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, które zostaną

przeznaczone na opracowanie koncepcji projektowo - kosztorysowej adaptacji pomieszczeń

Zespołu Szkół Technicznych w Kole i Bursy Szkolnej w Kole na potrzeby Specjalnego

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole.

Wicestarosta poinformował, że wpłynęła oferta na przeprowadzenie audytu w SOSW w Kole,

ZST w Kole oraz ZSP w Kłodawie celem dokonania analizy finansowej tych szkół. Koszt audytu

7.800,00 zł brutto. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Skarbnik poinformował, że:

Sejm pozytywnie przegłosował projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów

rolnych i leśnych;

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego złożył skargę kasacyjną -

sprawa dot. projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 340lP Kłodawa - Przedecz-

Rybno". Zarząd przyjął do wiadomości.

Ponadto Zarząd Powiatu zabezpieczył środki finansowe w kwocie 3.141,00 zł celem

udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Kole na realizację zada6 z dziedziny upowszechniania dóbr kultury w zakresie

sprowadzenia gazet kolskich z zasobów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy.

Zarząd zabezpieczył również środki finansowe w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na

zakup upominku z okazji jubileuszu 50-lecia posługi Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

(Orionistek) w Kole.

Ad 4.

Obecna na posiedzeniu Zarządu Dyrektor ds. Administracyjno - Gospodarczych SPZOZ

w Kole zwróciła się z prośbą o sfinanowanie zakupu aparatury do pracowni



w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią ] ·ą -

endoskopii - wideogastroskopu i wideokolonoskopu. Posiadany obecnie sprzęt jest

przestarzały i wyeksploatowany, a jego koszty utrzymania bardzo wysokie. Najbardziej

pilnym obecnie stał się zakup wideokolonoskopu, gdyż posiadane aparaty często wymagają

napraw. Wycena naprawy ostatniego uszkodzenia to koszt ok. 23.000,00 zł, koszt zakupu

nowego aparatu szacuje się na ok. 50.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie

środków finansowych w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wideokolonoskopu.

Po opuszczeniu posiedzenia przez --_----
z SPZOZ w Kole:

Zarząd kontynuował temat związany

Starosta przedstawił członkom Zarządu odpowiedzi dyrektor _;Jna

pisma Zarządu w sprawie wyjazdów służbowych p. dyrektor oraz firmy Magellan;

Starosta przedstawił pisma od mieszkańców powiatu kolskiego w sprawie rozwiązania

umowy o pracę z dyrektorem Chmieleckirn oraz pismo Wielkopolskiego Związku

Szpitali Powiatowych pozytywnie opinujące działalność dyrektor

Starosta poinformował o pozytywnej opinii Rady Społecznej SPZOZ w Kole

Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole;

Skarbnik przedstawił zestawienie zobowiązań i należności SPZOZ w Kole za lata

2010 - 2015 (wg stanu na dzień 30.06.2015 r.) wg sprawozdań Rb-Z i Rb-N. Zarząd

zapoznał się.

W nawiązaniu do decyzji Zarządu Powiatu Kolskiego podjętej na posiedzeniu w dniu

07 października br. Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

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 0025.42.54.20 l S

ą - Dyrektorem



Ad 5.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Jóźwiak. przedstawiła projekt uchwały

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na cel publiczny.

Dotyczy przekazania przez Gminę Kościelec w formie darowizny nieruchomości gruntowej

w związku z regulacją stanu prawnego w pasie drogowym ul. Unii Europejskiej w Kościelcu.

Zarząd nie wniósł uwag, projekt zostanie przedstawiony na październikowej sesji Rady

Powiatu Kolskiego.

Ad6.

Pan Robert Jokiel przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie przyjęcia

"Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa

Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015 - 2018". Zarząd nie wniósł uwag, projekt

zostanie przedstawiony na październikowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Ad 7.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.413.1.2015, dot. wyrażenia zgody na realizację

nauczania indywidualnego uczennicy. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (OK.4352.8.2015)

pozytywnie zaopiniował wniosek. Zarząd wyraził zgodę na nauczanie indywidualne

w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków własnych szkoły.

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole, SOSW. 7071.23.2015, dot. wyrażenia

zgody na realizację nauczania indywidualnego ucznia. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

(OK.43 52.9.2015) pozytywnie zaopiniował wniosek. Zarząd wyraził zgodę na nauczanie

indywidualne w wymiarze 8 godzin tygodniowo w ramach środków własnych szkoły.

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole, SOSW.7071.23.2015, dot. wyrażenia

zgody na realizację nauczania indywidualnego uczennicy. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

(OK.4352.10.2015) pozytywnie zaopiniował wniosek. Zarząd wyraził zgodę na nauczanie

indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków własnych szkoły.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, dot. wyrażenia zgody na realizację

nauczania indywidualnego uczennicy. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (OK.4352.11.2015)

pozytywnie zaopiniował wniosek. Zarząd wyraził zgodę na nauczanie indywidualne

w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków własnych szkoły.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, dot. wyrażenia zgody na realizację

nauczania indywidualnego ucznia. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (OK.4352.12.2015)

pozytywnie zaopiniował wniosek. Zarząd wyraził zgodę na nauczanie indywidualne

w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków własnych szkoły.

c



Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

...... ~~'. \0,. ....~ .....

- Zespół Szkół Ponadgirnnazjalnych w Kłodawie, dot. wyrażenia zgody na realizację

nauczania indywidualnego uczennicy. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (OK.4352.13.2015)

pozytywnie zaopiniował wniosek. Zarząd wyraził zgodę na nauczanie indywidualne

w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków własnych szkoły.

- Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.413.11.354.2015, dot.

wyrażenia zgody na realizację nauczania indywidualnego uczennicy. Wydział Oświaty,

Kultury i Sportu (OK.4352.8.2015) pozytywnie zaopiniował wniosek. Zarząd wyraził zgodę

na nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków własnych

szkoły.

- Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział w Kole, dot. współorganizacji XXII Konferencji

Kardiologiczno - Kardiochirurgicznej. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie do

2.000,00 zł.

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia

pomocy finansowej w roku 2015 Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole na

realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury. Zarząd nie wniósł uwag, projekt

zostanie przedstawiony na październikowej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Ponadto Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja osób młodych

pozostających bez pracy w powiecie kolskim (I)" w ramach Działania].l "Wsparcie osób

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe"

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

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 0025.42.53.2015

Ad8.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.



Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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