Protokół nr 0022.38.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 10 lipca 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył Sta osta Robert
Kropidłowski.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr l do protokołu):
l. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
oraz
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik
Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecnoś i stwierdził
wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych

porzą kiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 022.37.2019
z dnia 4 lipca 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym pr tokół został
przyjęty ipodpisany.
Ad.3
Obecny na posiedzeniu Zarządu Dyrektor Ze połu Szkół Rolnicze Centru Kształcenia
Ustawicznego w Kościelcu omówił etapy prac remontowych w Szkole oraz wrócił się z
prośbą o przesunięcie
między §§ niewykorzystanych
środków otr manych na
zadanie: "Remont łazienek na pierwszym i drugim piętrze w budynku internat ZSRCKU w
Kościelcu w kwocie 50247 zł z przeznaczeniem na dostosowanie klaso racowni na
potrzeby przyjęcia do szkoły większej liczby oddziałów (klas).

Zarząd wyraził zgodę.
Następnie Skarbnik Pan Zygmunt Sołtysiak nawiązał do programu .Popr wa jakości
kształcenia w Zespole Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu ".
Skarbnik prosi O przygotowanie harmonogramu wydatków ponoszonych przez lacówkę w
datków jest
związku z realizacją programu. Pan Dyrektor poinformował, że harmonogram
na etapie opracowywania i gdy tylko będzie gotowy, dostarczy go do Starostwa,
Ad.4

Skarbnik Pan Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały Zarz u Powiatu
Kolskiego w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Techniczn ch w Kole,
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.38.46.2019
Następnie

Skarbnik przedstawił

propozycje

zmian do budżetu powiatu na

019 r

do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027:
•

Zwiększenie planu dochodów i wydatków powiatu w związku z otrzyma
ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie drogowe pn. .Roz udowa ulicy
Nagórnej w Kole" w kwocie 3 972 488,00 zł (w dniu 15 lipca 2019 roku
Starostwie
Powiatowym w Kole zostanie podpisana umowa o dofinansowanie wl zadania w
ramach FDS).

•

Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie 200 000 ł na zadanie
drogowe pn. "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole", w tym 129 000 zł n
000 zł na 2020 r.

•

Zabezpieczenie środków finansowych na zadanie drogowe pn. "Przeb dowa drogi
powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy" w kw cie 150 000
zł. Zadanie będzie finansowane w podziale 50 % Powiat, 50% Gmina Koł ,

•

Zwiększenie planu dochodów i wydatków powiatu w związku z otrzyi
celową dla Powiatu Kolskiego w ramach programu "Aktywna tablica" r
szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakres i
informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 w kwocie 14
zabezpieczenie kwoty 3 500 zł jako wkład własny Powiatu w powyższe z

aną dotacją
zwijającego
technologii
00 zł oraz
danie,

•

Zwiększenie planu dochodów i wydatków powiatu w związku z otrzy
celową w kwocie 15 750 zł z przeznaczeniem na realizację zadań
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;

aną dotacją
ikających z

•

Zwiększenie planu dochodów i wydatków powiatu w związku z otrzy
celową w kwocie 24000 zł z przeznaczeniem na realizację programu "D bry start".
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Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych propozycji do projektu ue wały Rady
Powiatu Kolskiego na 2019 rok w sprawie wprowadzenia zmian w budże ie Powiatu
Kolskiego i do projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadze ia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.
Ponadto

Skarbnik

przedstawił

wniosek

Zespołu

Szkół Technicznych

w Kole o

umorzenie należności z tytułu najmu sali dydaktycznej w kwocie 2 790, 00 zł brutto jako
należność główną oraz naliczone odsetki z tego tytułu na dzień 31.03.2019 w kw cie 376, 08
zł.
W 2017 roku ZST w Kole podpisał umowę najmu z firmą, która po zakończeniu mowy i po
wystawieniu faktury za najem nie dokonała zapłaty. W związku z tym ZST w Kol rozpoczął
procedurę windykacyjną, która okazała się bezskuteczna.
Zarząd po analizie wniosku i opinii radcy prawnego Urzędu negatywnie rozpatr ie wniosek
ZST w Kole i wnosi o powtórzenie procedury windykacyjnej.
a zakończenie Skarbnik poinformował Zarząd o otrzymaniu pozytyw
Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawie Oddział w Poznaniu obniżającej
poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego w 2019 roku przez Samodzielny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole ze 130% na 110% kapitału pozostającego do sp
Stosowne dokumenty zostaną przygotowane do realizacji.

ej decyzji
wysokość
Publiczny
ty.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole odniósł się do poniższej sprawy:
•

Pismo Oziemska Oziernski i Wpólnicy, Adwokaci Spółka Partnerska dotyczące
wezwania do zapłaty wynagrodzenia dla firmy Aarsleff Polska Sp. z 0.0. należnego
za roboty wykonane przy zadaniu pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 465P- ul.
Opałki i 3477P- ul. Składowej w Kole na podstawie umowy zawartej ze spółką
Budownictwo-Inwestycje-Rozwój-Doradztwo
Sp. z .0.0.
Pan Dyrektor omówił pismo Powiatowego Zarząd Dróg w Kole, będące o powiedzią
na powyższe wezwanie do zapłaty (PZD.GK.078.07.2019 z dnia 09.07.201 ).
Pan Kujawa wyjaśnił, że otrzymane wezwanie do zapłaty jest bezzasadne ponieważ
omawiane zadanie wykonał podwykonawca (Per Aarsleff Polska Sp. z 0.0. , który nie
został zgłoszony przez generalnego wykonawcę (firma Skanska
.A.) oraz
podwykonawcę (firma BIRD Sp. z 0.0.) zamawiającemu (Powiat Kolski - owiatowy
Zarząd Dróg w Kole), jako dalszy podwykonawca.
Ponadto obie firmy nie przedłożyły projektu umowy do akceptacji oraz rue
przedłożyły zamawiającemu zawartej z firmą Per Aarsleff Polska Sp. z 0.0 urnowy o
podwykonawstwie przy realizacji wcześniej wspomnianej inwestycji.
godnie z
Ustawą Prawo zamówień publicznych, wyżej wskazane przesłanki dają po stawę do
uznania wezwania do zapłaty jako bezpodstawnego.
Zarząd przyjął do wiadomości.
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W

dalszej

powiatowej

części

posiedzenia

nr 3206P Łuczywno

Pan

Kujawa

- Drzewce

nawiązał

do

w kwestii wydania

tematu

bu owy

pozwolenia

drogi

wodi oprawnego

na podjęcie w/w inwestycji.
Dyrektor

wraz z Wicestarostą

decyzji wodnoprawnej
Środowiska

z dnia

wyjaśnili

jest wygaśniecie
18 listopada

zebranym,
z dniem

iż przyczyną

opóźnień

w otrzymaniu

Rozporządzer ia Ministra

l lipca 2019 roku

r. w sprawie warunków, jakie

należy s e/nić przy
substancji .zczegćlnie

2014

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. oraz w sprawie
szkodliwycli dla środowiska wodnego, na podstawie którego winna zostać wyd na decyzja
wodnoprawna.
Na chwilę
wobec

obecną

czego

nie zostały

Wody

wprowadzone

Polskie

wykazują

nowe przepisy
brak

podstaw

regulujące

prawnych,

powyżs
aby

e kwestie,

wyd

ć

decyzję

wodnoprawną.
Zebrani

wyrazili

inwestycji

obawę

nad zachowaniem

w ramach Funduszu

radcą

prawnym

uzupełnienia

poinformował
Starostwa

wniosku

o dofi ansowanie

sprawa jest w toku.

Zarząd o konieczności

w kwestii

dokumentacji

na złożenie

Dróg Samorządowych.

Zarząd powróci do tematu inwestycji,
Pan Dyrektor

terminu

związanej

na realizację

przeprowadzenia

z wyborem

zadania związanego

oferenta

konsul acji PZD z

i we

z Rozbudową

aniem

ulicy

do

agórnej w

Kole.
Zarząd przyjął do wiadomości.

•

Pism

owania w
terialnej i

-mYormuJe o złej sytuacji
zwraca się z wnioskiem
Pan Dyrektor
wniosek

poinformował,

o umorzenie

pismo przygotuje
•

o umorzenie

.ęcie pasa drogowego.

że PZD w Kole

zajmuje

opłat za zajęcie pasa drogowego

się tą sprawą,

jest negatywna.

na

Od owiedź na

PZD;

Pismo PZD w Kole
(PZD/221/DT/144/2019
z dn. 08.07.2019)zapr szerue na
podpisanie
umowy w dniu 12.07.2019
r. w Starostwie
Powiatowym
Kole z
wybranym

oferentem

pn.i.Przebudowa

(Mosty

Kujawy,

mostu na rzece Rgilewce

Krzysztof

Szymański)

w miejscowości

Barłogi".

n

zadanie

Zar ąd przyjął

do wiadomości;
•

Pismo

PZD

08.07.2019)
realizację

w

Kole

(PZD/2211DTIl4112019

z

propozycją

"Rozbudowy

ulicy Nagórnej

2019: 129 000 zł
Zarząd

przyjął

zaakceptowane

do

rozbicia

z dnia

05.07.2019,

wnioskowanej

kwoty

w Kole" w następujący

dat

200

wpływu
zł

na

sposób:

2020: 71 000 zł

wiadomości.

(rozbicie

przez Zarząd na posiedzeniu

kwoty,

o

którym

mow

zostało

Zarządu Powiatu w dniu 4 Iipc

2019 r.);
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•

Pismo PZD w Kole (PZD/221/DTI133/2019
zgłoszoną

z d. 03.07.2019)

VIII sesji Rady Gminy Kościelec

podczas

p,

dotyczącą

ukończenia

będące

w dniu 30.05.2019

budowy

ciągu oieszo-rowe

ors lej w kierunku ronda. PZD informuje,
złożony

został

wniosek

Samorządowych.
zadali

Na chwilę

Realizacja

uchwalenia
Pismo

dofinansowanie
obecną

powyższego

środków

własny z podziałem
e

na

tej

nie ogłoszono

zadania

będzie

przez Radę Powiatu

na 50 % po obu stronach).

inwestycji
jeszcze

możliwa

Kolskiego

po otrzymaniu

i Radę Gminy Ko

Zarząd przyjął do wiadomo

Wojewody
Wielkopolskiego
(SN-III.7536.69.2018.12
08.07.2019) w sprawie odwołania z 20 stycznia

--'-"a;:,cKodowania
Wojewoda

zwraca
określonym

szczególnych

położoną

się z prośbą

złożyła

z dn. 5.0
2018 r. P

wart.

informacji,

o wydaniu

18 ust.

1e pkt

przygotowania

ustalającej

ci.
2019,

data
~--~---.

na

w Kole zajętą pod drogę publi

o udzielenie

oświadczenie

zasadach

z 3. 01.2018

Kolskiego

za nieruchomość

nieruchomości
terminie

Starosty

z

listy zakwali

l -

d decyzji

iż 12

czy

inwestorowi

3 ustawy

i realizacji

tej

z 10 kwietnia

inwestycji

w

publicznych.
rmował,
tym, iż

nie udostępniła

W kolejnej

części Pan Wicestarosta

dofinansowanie

wyznaczony

zadania

na dzień

drogowych,

żadnego

dokwnentu

pn.:

15 lipca

na które Powiat

Dróg Samorządowych

nawiązując

"Rozbudowa

2019

Kolski

świ

w/w nieruchomości.

ię Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Sprawą zajmu]

na

iż PZD nie odnalazł

polecił,

do kwestii

ulicy

terminu

Nagórnej

aby Pan Dyrektor

złożył wniosek

oraz listę planowanych

Starostwa.

w

ia umowy
został

Kole",

przygotował

o dofinansowanie

do zgłoszenia

podpi

w

inwestycji

dro

FDS,

Na zakończenie
Urzędu Miejskiego
Kanalizacji

Sp. z

roztopowych

tej części posiedzenia

Zarząd

w Kole (0,10 zł za 1m2 rocznie)
0.0.

w Kole

(9 gr/m2

z powierzchni

utwardzonych

polecił

Dyrektorowi

za miesiąc)

powrócił

do tematu

oraz Miejskiego

Zakład

za wprowadzenie

ulic powiatowych

wyso
WO\jlV~,1<H'~V

wód

do systemu miejskiej

deszczowej.
Pan Starosta

Panu

wykonanie

Wody Polskie w Kole Panem Janem Bartczakiem
Polskie stawek za odprowadzanie

Zgodnie
Inspektor

ds.

rozmowy

na temat

do wód - wód opadowych

z poleceniem

Pana

zarządzania

ruchem

Starosty

uzgadnianych

POW

przez

i roztopowych.

na posiedzenie

na drogach

z Dyrektorem

Zarządu

i organizacji

został

ny

publicznego

5

zbiorowego
czerwca

Pan Sławomir

Wojtysiak.

Temat rozmów skierowany

2019 roku przez Prezydenta

był ku podpis

ej w dniu 6

z dnia 16 maja 2019 r o Fundu zu rozwoju

ustawy

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
będzie od 18 lipca 2019 r (data wejścia w życie)

Ustawa obowiązywać
Na mocy uchwalonej

ustawy,

rozwoju

autobusowych

przewozów

dofinansowywane
ma dotyczyć
wejściem

będzie

utworzony
o

przywracanie

linii komunikacyjnych

ustawy

publicznego

w życie

transportu

Wprowadzone

mają

miejscowości

państwowy

charakterze
lokalnych

połączeń

linii, na które

fundusz

użyteczności

niefunkcjonujących

zbiorowego

regulacje

niewielkich

oraz

zostanie

celowy

publicznej,

autobusowych.

z którego

Dofi

od co najmniej

umowa

- Fundusz
ansowanie

3 mie ięcy przed

o świadczenie

usług

otyczących

zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

przeciwdziałać

poprzez

wykluczeniu

dofinansowanie

transportowemu

autobusowego

m eszkańców

publicznego

transportu

zbiorowego.
Członkowie
publicznego

Zarządu

transportu

trzeba spełnić

podjęli

drogowego.

aby otrzymać

Na zakończenie
proponowanych

rozmów

Pan Wojtysiak

nt.

Omawiano

dofinansowanie

funkcjonującego

także kwestię

w

powiec e kolskim

związane

z wymo

ami

jakie

polecił Panu Wojtysiakowi,

aby spo

ądził listę

(dopłatę).

Pan Starosta

do utworzenia

ramach omawianego

dyskusję

linii komunikacyjnych,

które mogłyby

zostać

z łoszone

w

programu.

zobowiązał

się dostarczyć

Panu Staroście

w/w listę ( w terminie

d

piątku tj.

do 12.07)
Członek

Zarządu

Pan Henryk

gmina Chodów,

aby móc ubiegać

miejsce

wozów

wyjazdu

zarządcą jest Generalna
o konieczności

Kolskiego

Zarządu
w

o formalności

znaków

( chodzi o odcinek

Dróg Krajowych

złożenia wniosku

Na posiedzeniu
Powiatu

dopytał

się o postawienie

strażackich
Dyrekcja

Tomczak

jaki

ostrzegawczych

mus

ws azujących

drogi od Kutna do Chod

i Autostrad).

Pan Wojtysiak

wypełnić
wa, gdzie

poi formował

do GDDKiA.

Pani Lilla

sprawie

Urbaniak

przyjęcia

przedstawiła

Powiatowego

projekt

Programu

Uchwa

Ochron

Psychicznego na lata 20/9-2022. Program stanowi załącznik do w/w uchwały.
Program

został

opracowany

oświatowo-wychowawczych
zapobieganie
świadczeń

zaburzeniom

dostępnych

formach

z zaburzeniami

i pracowników

PCPR,

PUP,

Starostwa.

zapewnienie

Na bazie PPZP zostanie

opieki zdrowotnej,

projektu

w powiecie

pomocy

SPZOZ,DPS
Głównym

oraz

celem

Pro ramu

jest

osobom chorym lepszej dost pności do

oraz innych form wsparcia

psychicznymi

Zarząd po omówieniu

udziale:

psychicznym,

opieki medycznej

społeczeństwie i rodzinie.

przy

i pomocy,

opracowany

społecznej

które ułatwią'

przewodnik

i aktywizacji

info

zawodow

życie w
ujący o

j dla osób

kolskim.

uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
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- wniosek poparło - 5 głosów
- przeciw- O głosów
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.38.47.2019.
Przewodniczący
Komisji
konkursowej
powołanej
w celu prze owadzenia
postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Kole Par Sylwester
Chęciński przedstawił i omówił projekt Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie
ogłoszenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki
Zdrowotnej w Kole.
Ogłoszenie o konkursie
Konkursowej bez uwag.

zostało

zaakceptowane

przez

wszystkich

członkó

Przewodniczący Komisji zapoznał także Zarząd z Regulaminem konkursu
został zaakceptowany przez członków Komisji Konkursowej.

Komisji
y również

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - 5 głosów
- przeciw- O głosów
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.38.48.2019.

Ad.8.
Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
]. Pismo Radnego Rady Miejskiej w Kłodawie Ryszarda Frątczaka z dn. O
wnioskiem o wykonanie przepustu na drodze powiatowej Łęczycki j oraz o
oczyszczenie lub wymianę rur przepustu na drodze powiatowej Kłodawa
Łęczyca,
łączącej gminę Kłodawa z gminą Grabów.
Radny prosi również o wykonanie rowu przy drodze powiatowej Łę zyckiej w
miejscowości Rycerzew na skrzyżowaniu Podgajew - Rdutów.
Zarząd zdecydował o rozpatrzeniu wniosku na kolejnym posiedzeniu Z ządu przy
udziale Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.
2. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole (FK.300 1.3.2 19 z dn.
08.07.2019) z prośbą o wprowadzenie do planu wydatków Jednostki kwo 15750 zł
będącej dotacją celową z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających ~ustawy z
dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
W/w środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia pieniężnego na okres d maja do
grudnia 2019 roku przyznanego decyzją Wojewody z dnia 26.04. 019 roku
obywatelowi Białorusi, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zez olenia na
pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważnej karty Polaka.
Zarząd wyraził zgodę.
3. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole (FK.3001.4.2 19 z dn.
09.07.20] 9) z prośbą o wprowadzenie do planu wydatków Jednostki kwo 24000 zł
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będącej dotacją celową z przeznaczeniem na realizację programu "D bry start".
Środki te przeznaczone będą na wypłatę jednorazowych świadczeń pie iężnych w
wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole lub osobę do uk ńczenia 20
roku życia, przebywające w rodzinie zastępczej lub pełnoletniego
chowanka
rodzinie zastępczej.
Zarząd wyraził zgodę.
4. Pismo Wydziału Oświaty Kultury i Sportu w Starostwie (OKJ021.16.92019
z dn.
08.07.2019) z prośbą o dokonanie zmian w budżecie powiatu w związku otrzymaną
dotacją celową w kwocie 14 000 zł z przeznaczeniem na realiz cje zadań
wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury sz olnej oraz
kompetencji
uczniów
nauczycieli
w zakresie technologii
m rmacyjnokomunikacyjnej na lata 2017-2019 "Aktywna tablica".
Zmiany te będą polegać na zmniejszeniu wydatków w dziale 801 (rozdzia
kwocie 3500 zł - wkład własny dla Szkoły Podstawowej w Specjalny
Ośrodku
Szkolno- Wychowawczym im. Św. Mikołaja w ZOEW w Kole. Śro ki te będą
pochodzić z rezerwy wydziału OK.
Druga część zmian będzie polegać na zwiększeniu wydatków w dziale 8 l (rozdzial
80 l 02) w kwocie 17 500 zł celem realizacji programu "Aktywna tabl ica' . Środki te
pochodzą z otrzymanej dotacji i wkładu zapewnionego przez organ pro wad ący.
Zarząd wyraził zgodę.
5. Pismo Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (OK.3021.16.8 z dn. 08.07.201 )
W związku z potrzebą zweryfikowania planu wydatków na ZFŚS na 2 19 rok dla
nauczycieli emerytów i rencistów w oparciu o przepisy wynikające z us awy Karta
Nauczyciela oraz pracowników niepedagogicznych będących emerytami i rencistami
Wydział przedstawia zbiorcze zestawienie zmian w planie wydatków.
Kwoty środków finansowych potrzebne na wyrównanie uchwalon go planu
wydatków na 2019 w tym zakresie przedstawiają się następująco:
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów- zwiększenia łącznie o kwotę 886 zł
- ZFŚS dla emerytów niepedagogicznych - zmniejszenie łącznie o kwotę 3
Zarząd powróci do tematu.
6. Pismo Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (OK.3021.16.10.2019 z dn. 08. 7.2019) z
prośbą o dokonanie zmian między §§ w budżecie na kwotę 7 170 zł.
Zarząd powróci do tematu.

Wolne wnioski:

1. Zarząd poddał pod dyskusję temat szkolnictwa w
placówkach oświatowych na terenie Powiatu
zróżnicowanie szkół pod tym względem. Pan
przygotowanie zbiorczych wyników z matur w

odniesieniu do poziomu ne uczania w
Kolskiego, dostrzega si bowiem
Wice starosta w tej kwe ii polecił
szkołach średnich z teren Powiatu
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Kolskiego zast pcy Naczelnik
Szkudlarek.

Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu P ni Dorocie

Ponadto Pan Wicestarosta zaproponował, aby w ramach Zarządu odwied . placówki
oświatowe z terenu Powiatu Kolskiego celem oceny stanu budynków szkół oraz
etapów dokonywanych remontów, a także zapoznania się z bieżącymi pr bIernami z
jakimi borykają się poszczególne Jednostki. Zarząd wyraził zainter sowanie i
potwierdził słuszność dla wniosku Pana Wicestarosty, dodając przy tym aby prócz
placówek oświatowych odwiedzić również pozostałe jednostki podle e Powiatu
Kolskiemu.
2. Zarząd omawiał kwestię wsparcia finansowego Powiatu dla Ochotnica ch Straży
Pożarnych z terenu Powiatu Kolskiego.
Analizowano procedurę udzielenia wsparcia (planuje się przekazać środk finansowe
dla OPS poprzez poszczególne Gminy z Powiatu Kolskiego) oraz kwotę pl nowanych
do przekazania środków finansowych.
Temat wsparcia dla OSP z terenu Powiatu Kolskiego nie jest zakończo y , Zarząd
powróci do tematu.
ć

Ad.l0.
a tym protokół zakończono.
Protokółowała: Katarzyna Grzelak
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski
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2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
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