
Protokół nr 0022.40.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 31 lipca 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył Staro ta Robert

Kropidłowski.

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

l. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził

wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych porządk em 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 00 2.39.2019

z dnia 24 lipca 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym prot kół został

przyjęty i podpisany.

Ad.3

Skarbnik przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego w sprawie:

1. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 r.:

a) zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 50.522,50 zł związku

z otrzymaniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP na "Zakup anekinów

ćwiczebnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji la KPPSP

w Kole" (25.000,00 zł) oraz na "Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń P żarowych

Domu jednorodzinnego dla KPPSP w Kole" (25.522,50 zł). Zarząd wyraził godę,



b) zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 663.445,65 zł z przeznac eniem na

realizację projektu pn.: .Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkó Rolnicze

Centrum Kształcenia Ustawicznego". Projekt będzie realizowany w lata h 20] 9 -

2020 z czego w roku 2019 w wysokości 663.445,65 zł, w roku 2020 w sokości

158.796,25 zł. Zarząd wyraził zgodę.

2. w rowadzenia zmian w Wieloletnie' Pro nozie Finansowe' Powiatu Kolski

2019 - 2027. Wprowadzenie zmian wynika z wprowadzenia w/w zmian

powiatu na 2019 r. oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: .Popra

kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawiczne o". Okres

realizacji 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe - 822.241,90 zł. Zarz d wyraził

zgodę.

Ponadto Skarbnik poinformował o pismach:

1. Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.11.2019 - prośba o

planu wydatków finansowych na 2019 r. o kwotę 97.451,52 z przezna

wypłatę jednorazowych odpraw dla trzech pracowników administracji i obsługi

w związku z przejściem na emeryturę oraz odpraw pieniężnych

pracowników administracji i obsługi, z którymi nastąpi rozwiązanie stos u pracy

w związku z likwidacją stanowiska pracy z przyczyn ekonomiczny h. Zarząd

zapoznał się i powróci do tematu.

2. Gminy Babiak - uchwała Rady Gminy Babiak w sprawie zmiany uchwały

Rady Gminy Babiak z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie udzielenie pomocy mansowej

Powiatowi Kolskiemu na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie p 'zebudowy

drogi powiatowej na terenie Gminy Babiak. Sprawę wyjaśni Powiatowy Z rząd Dróg

w Kole.

3. Wojewody Wielkopolskiego, FB-I.3111.221.2019.2 - zawiadomienie o z iększeniu

planu dotacji celowych na rok 2019 o kwotę 74.793,00 zł z przezna zeniem na

sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych nal żności od

l stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Kole. Zarząd

tematu.

Ad.4
Część wyjazdowa posiedzenia odbyła SIę w Zespole Szkół Technicznyc

w posiedzeniu uczestniczyli: Starosta, członkowie Zarządu Powiatu, Zastępca

w Kole,

aczelnika
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Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Kierownik Referatu ds. Inwestycji i

Publicznych, Wicedyrektorzy ZST, Kierownik Kształcenia Zawodowego oraz ierownik

Gospodarczy ZST.

W trakcie spotkania poruszono m.in. tematy dotyczące:

• naboru do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020;

• propozycji Powiatu dot. nawiązania współpracy szkoły z okalnymi

przedsiębiorstwami;

• propozycji Powiatu dot. utworzenia technikum chemicznego;

• planowanych remontów w szkole;

• propozycji kupna zamykanych szafek dla uczniów;

• przeszkleń przy klatkach schodowych;

• uzupełnienia wyposażenia w warsztatach szkolnych.

Ponadto Zarząd zapoznał się ze stanem:

1. dziedzińca (należy zlikwidować nieużytkowane oczko wodne oraz ustawić ławki dla

uczniów aby mogli korzystać z dziedzińca w czasie przerw);

2. sal gimnastycznych (mała sala gimnastyczna wymaga remontu, siło została

wyłączona z użytku z uwagi na znajdujący się w niej sprzęt, ktÓIYnie posia

zostanie on zlikwidowany, ponadto szkoła nie dysponuje boiskiem sparto

3. sal lekcyjnych - wizytowano m.in.:

a) pracownię chemiczną, która została wyposażona w nowy sprzęt do prowad z nia zajęć,

b) pracownię budowy samochodów, w której pojawiły się zacieki z dachu bud u,

c) pracownię CNC - brak sprężarki, która jest konieczna do uruchomienia urz

d) pracownię sprzedawców - jedyne źródło światła stanowi tam świetlik

z uwagi na panującą w pomieszczeniu wysoką temperaturę

letnim szkoła chciałaby zamontować tam klimatyzację.

Na zakończenie spotkania Starosta poprosił przedstawicieli szkoły o przygotowan e wykazu

potrzeb z podziałem na lata oraz wskazaniem, które z nich są pilne do realizacji. atomiast

Wicedyrektor Poronin podziękowała za zainteresowanie problemami szkoły oraz sp
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Ad.5
Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie upo ażnienia

specjalisty działu technicznego Powiatowego Zarządu Dróg w Kole do załatwi la spraw

w imieniu Zarządu Powiatu.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona Nr 0025.40.51.2019

Ad.6

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak
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