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Protekół nr 002·2.4.20:18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 05 grudnia 2018 r.

Posiedzenie Zarz du rozpoczęło

się

o godz. 1000, Obradom prz ewodnieżył

Starcsta Robert

Kropidłowski,
W posiedzeniu

udział

zręli ( załącznik nr l do protokołu):

l. Rabe t Kropidłowski
2. Sylwester Chęciliski
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniev Szarecki
:5_Henryk 011 czak
oraz
Zygmunt '.ołty iak- Skarbnik Po iatu,
Starosta pm ital wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził ze jest
wymagane quorum i przystąpił
( załącznik nr 2 do protokołu).

GO omawiania tematów przewidzianych

porzadkiem

obrad

Prz,ebieli! po iedzeuia:

__!iŁ
Porzad k obrad został przyjęty przez Zacz d.

Obecna na posiedzeniu Pani Lilla Urbanlak przedstawiła projekty Uchwał Rady Powiatu Kolskiego
W sprawie:
•
•

wynagrodzenia tarosty Kolskiego
wyboru firm
audytorskiej do przeprowadz nia badania sprawozdania Iinan ov ego
Samodzielncgc Puhliczn go Zakładu Opieki Zdro ornej Kole za rok 20] 8 i2019,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro otn j
Kole wy ~a~ trzy zapytani
do firm
audytorskich celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala za rok 20018 i
2019. Jedyną
firmą, która odpowiedziała na zapytanie
zpitala jest firma "ControUing"
Kancelaria Biegłych Rewidentów I aczmarek Adamczyk SpJ. ut lac zkolny 11 62-400 ~ łupca,
która ma duże doświadczenie
v przeprowadxaniu be dań sprawozdań finansowy 11 samodzi lnych
publicznych zakładów opieki zdrowot Jej.
Zarząd przyjął informację do \\ iadorności oraz wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych
projektów do porz dku obrad na naiblizszą sesję Rad Po iatu KoL ki go.

Dyrektor Powiatów go Zarządu Dróg w KoJ - Pan Grz gorz Kujav a omówił projekt uchwały
Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie: opinii o zaliczeniu dro« do kaleJ!prii dróg gminn ch w m,
Osiek Wielki.

Zarząd po omó leniu projektu, poddał kwesti

gło owaniu:

wniosek poparło- 5 głosów

przeciw- głosów O

•

wst zymało się od głosu - głosów O
Zarząd Powiatu Kolskiego zaopiniował powyższ
j dnogłośnie i została oznaczona r 0025.4.3.2018,

pozyrywnie.

Ponadto Pan Dyrektor przedstawił następujące sprawy:
l. Wniosek Sołtysóv gminy Babiak
'o ectw: Lipie Góry, Osówi
działań w celu odtworzenia. drogi powiatow j w ki runku na Kłodaw
do graniej z gminą Kłoda a.

Sołty i mot; wują

oj wni e tym. że droga ta j

t

Uchwała

została

podjęta

i Zwi rzchoeiny o podjęcie
na od inku od Zwierzchocin

bardzo znisz zona i roz] żdżona głównie

przez odbyv ąjący 'itr tran port kamienia kclejo
go ze stacji Lipi G t do mia ta. Koła i nic
nadaje się om do codziennego użytkov ania. W przypadku odmowj podjęcia działań ołtysi
informują że będą podejmować działania
celu zablokowania dalszego użytkov ania tej drogi.
W trakcie d :)kllSji padła propozycja, ab dokonać napraw. drogi poprzez położenie nowej
nakładki asfaltowej o średniej grubości 4 cm, '" mi nić podbudow w mi jscaeh przełomów oraz
poprawić stall istniejącego pobocza, Pan Kujawa zaznaczył z. ta in 'e..t ja po inna zostać
częściowo sfinansowana ró nioż przez gminę Babiak i gminę Koło. Całkowita długość drogi
wymagająca naprawy wynosi około 3 km. Pan Kujawa zasygnalizował, Ze każda inwestycja
drogowa realizowana na odcinku powyżej I km l<vymaga uzyskania d cyzji o ·mdowiskO\vych
uwarunkowaniach, a ta procedura jest bardz cza ochłonna, dlatego t w kazane b. łoby rozbić tę
inwestycję na 3 etapy i wykonać ją w odcinkach do l kilometra. unikając tym sam- Ul koni czności
uzyskania wyżej omawianej decyzji.
Pan Skarbnik zazna zył, 'Żf:. powinna być. dokonana gradacja planowanych remontów i inwestycji
drogowych, aby zaplanować- jaka inwestycja będzie wykonywana w poszczególnych latach.
Pan Wicestarosta zaproponował wspólne spotkanie z wójtami i burmistrzami z.Powiatu Kolskie go
celem ustalenia zasad współpracy powiatu z gminami w zakresie wspólnych inwestycji drogow II.~h.
ż

__Pan D. rektor wspomniał o plano 'ane] lm -esty ji budów odcinka drogi powiatowej nr 3206 P
l uczywno- Orz \10,' • Pojawiła . i wątpliwość możliwości wydzi lenia pasa drogowego w
miejscowości Edmundowo. Istniejące i zaplar owane budynki oraz i tniejące uzbrojenie
uniemożliwiają
lo alizację drogi. Zaproponowano, aby wybudować drogę
t tu istni ją • ch
budynków. U tajono. że odbędzie się spotkanie z wójtem G niny Osiek Mały w tej sprawi na
przyszłym po. iedzeniu Zarządu.

aczelnik Wydziału Promocji

Rozwoju i Zarządzania Kryzy iowegc Z non Wa. iak przedstawił

następujące pra 'N)':
I. Wniosek o v,.- raż nie zgody na zmiany w planie finansowym wydziału na kwotę 1500 zł .
.Pra . unięcie hi otY polega na zmniejszeniu wydatków w paragrafie" Zakup matenałów
v. -posażenia" celem przekazania ich na paragraf" Zakupy pozostałych 1.1 sług" _ Zwiana ta 'V!. -nikt
z konieczności zakupu opasc ostrzegawczych i kamizelek dla klas pierwszych zkól śr dnich.
Planuje się zakupić około 1000 opasek i 200 kamizelek.
Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym wydziału,

ztabu WOŚP w Kole z pro 'bą o pomoc w organizacji Kol kiego Finału

2, Pismo zefa Kolskiego

\VOŚP a w zczególności o nieodpłatne udost pnienie małej sali dla banków liczą cych pieniądze ze
zbiórki ora pokrycie ko nów związanych z vyuajern toalet TOI TOr ( oszt jest o zaccwany na
k. 1200 zł brutto '.
Zarząd wyraził zgodę na udzieleni pornocy w po ższych kwe tiach.
3. Pi mo Prezesa O hotniczej

traży Pożarnej w Kole z prośbą o d finan owanie Konc rtu
o voro zncgo organizowanego przez Orkie trę Dętą OSP w Kole przy pomocy Burmistrza Miasta
Kola i Powiatu o] kiego \.\1 h ocie 5000 zł na koszty techniki ( nagłośnienia i. oświetlenia).
porównaniu , rokiem poprzedni 11 wydatki n koncert wzrosły, głównie z uwagi na koszty
zaangażowania głównej gwiazdy imprezy. W tym roku będzie nią Krzysztof Cugowski z zespołu"
Budka Suflera' . Zarząd podkreślił, ab organizatorzy"
żelkich imprez pro z. 'cy o dofinan owanie
informowali o tym do końca roku poprzedzą] cego TQ plano, anych impr z. możliwi to bardziej
pr cyzyjue zaplanowanie środkó
Iinansow ~ch pl zezn: czonych na
sparcie tego rodzaju
uroczystości .

Zarząd wyraził zgodę na udzi ] nie pomocy finansov j W'yvy oko' ci 2.500 zł.
4,. Wniosek Dyrektora Sp cja n go Ośrodka Szkolno-wychowawczego im. Ś . Mikołaja w Kol z
prośbą o przekazanie mat riałóv promocyjn ch powiatu, które Ze) taną przekazane na nagrody dla
najlepszych uczestników konkurs u plastycznego
Najbardziej Ż czliwa Twarz:
. Mi ołaja" Vi
edycja. Przewidziana ilo przyznanj ch nagród to 3- 1 nagrody, ....- II nagrody. 3- III nagrody
łącznie 9 nagród i ł 7 wyróżnień. Nagradzanie 'wyłonionych laureatóv odb dzie się 31 stycznia
2019' r.
Zarz€ d wyraził zgod na przekazanie omawianych nagród i wyróżnień, jednocześnie poprosi I
acz lnika Pana Zenona Wasiaka, aby ustalił jaki nagrody mają by. przekazań do Ośr dka oraz
poprosili o wykaz materiałów promocyjnych przekazywanych dla pasz zególnych jednostek
erganizac jn ch,
ć

5. Oferta od Przeglądu Kolski 1;:>0 na podpi anie kolcjn j urnowy na rok 2019 na emisję materiałów
promocyjnych na dot chcza owych warunkach.
"\ przypadku zawarcia urnowy 7.. redakcją cena za opublikov anie jednej stron w kolorze na tronie
przeglądu \N)'n05i 1230 zł, natomiast bez urnowy ko zt publikacji wynosiłby 3690 zł.
Zarz d jednogłośnie wyraził zgodę na dal zą współpracę PQ" iatu Kol kiego z redakcją Przeglądu
Kolskiego na rok 201 ,

6. Pan S arosra ustalił również z panem Na zelnikiem terruin uroczystej se ji; która dbędzie się 27
grudnia o godzinie ]400, zaznaczaję c że w tym sam m dniu odb dzie się IÓWrriCŻ SI ja Rad;
Powiatu Kolski go o godzinie ]20Q.W zelkie szczegół organizacyjne urocz. stej sesii pan Zenon
Waslak ustalić ma z aczelnikiem W 'działu Organizacyjnego j ZdwVY1a.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pornocy Rodzim v Kole Agnieszka Rusin prz dstav iła projekt
uchwały R d. Powiatu Kolskiego dotyczą zmiany Uchwały Nr LlI1I34 12018
z dnia 27
rz nia 2018 roku w 'prawie ustalenia wy okości środków finansowy .h Państwowego Funduszu
R habilitacji Osób Niepełno prawnych przypadają ych na realizacj określonych zadań zakresu

rehabilita ji zawodowej i połecznej o 'ób niepełnosprawnych w Powi ci Kol. kim w 20] 8 roku.
Zmiana doty zy przesunięcia środków między zadaniami:
• zrnni jszenia środków o łączną kwotą 1.923,20 zł. w t m dofinansowania zaopatrz nia w
'przęt rehabilitacyjny o 65.20 zł i dofinansowania tle estnictwa o ób niepełnosprawi ych i
ich opiekunów w turnus", ch rehabilitacyjnych

•

zwiększenia

o l JIS8 zł

środków o k.••otę 1.923,20 zł za dofinan owanie zaopatrzenia w p .zedmioly

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębn ch przepi ów.
Wyżej wymienione zmiany w planie finansów m wynikaj z bieżących potrzeb i złożonych
wniosków niepełnosprawnych mieszkańcóv
terenu powiatu kolskiego.
Zarz d wyraził zgod na po yższ zmiany oraz na wprowadzenie powyższego projektu do
porządku obrad na najbliższą se ~ę Rady Powiatu Kol ki go.
Ponadto Pani Dyrektor przedstawiła następujące sprav y:
1. Pismo P PR w Kole (OR.0602.33.201R z dnia 04.12.20]8r. z prośbą o rozważenie możli ości
zmian lokalizacji .Punktu nicodpłatnej porno y prawnej" prowadzonego przez Powiat Kols i,

znajdującego się w siedzibi .entrum.
W wyniku kontroli przeproc adzone] przez Pa6 h ową Inspekcję Pracy w Koninie

'IN PCPR

••v Kole

zostało nakazane zapewnieni
pracownikom
idpowi dnich warunków pracy. zgodnych OL.
przepisami Kodeksu pracy Oraz przepisami
zakresie bezpieczeń stwa j higieny pra , których
p PR na chwilę obecr ą nie spełnia,
Do końca kw! tnia 2019 roku PIP w . oninie wydała nakaz usunięcia przez PCPR ,~' Kole wyż j

pomni anych nieprawidłowości,
Pani Dyrektor proponuje, aby Starostv o Kolski odstąpiło na zecz Centrum pornie zczenia
taro twa. które w chwili ob cnej są zaimowane przez prawników.
p nadto z opinio osób które korzy tają Z punkt. wynika że jego przeni sienie bliżej centrum
miasta ułatwiłoby uprawnionym osobom korzy tanie z bezpłatnej pomocy prawnej.
w

an Staro ta zadecydował, że na chwilę obecn . punkt informacyjny pozo lani w lokaliza ji PCPR
w Kole. natomiast do końca kwietnia 2019r. Zarząd po tanowi o sposobie rozwiązania wyżej
opisanej k\ estii,
2. karga mieszkańca Domu Pornocy Spoi cznej
Kole na Dyrektor DI)S Panią Mariolę
Frankowska - Rabsztyn, Pismo dotyczy ni prawidłowo. i \71,' wykonywaniu czynności służbowych
prz z Panią Dyrektor oraz ki równika Działu rapeuty zno-opiekuńczeg
w DP °
Pensjonariusz zarzuca opryskliwość j kradzieże 'ZJ!, strony pracownikó . Informuje również, e na
terenie placó ki przebywają osoby trzecie, które
żaden sposób nie
Legitymo' ane przez
o hronę. Skarży si r wnież na niedostosowań do ichorz ń po iłki. Zaznacza, że ze strony Pani
D rektor ni są powzięte żadne działania mające na celu usunięcie wyżej wymienionych
nieprawidłowości.
Prosi o przeprov adzenie postępu ania kontrolnego w Domu Pornocy
ołecznej w Kol ,a takle o
wyciągnięcie przez anią Dyrektor kon ekw ncji służbowych \ stosunku do Kierownika Działu
terapeutyczno-opi kuńczego oraz o zapewnienie
łaściwej opieki mi szkańcom DP .
Pani Rusin wyjaśniła że e zarzuty są bezpodstawn .. Zarówno Pani Dyrektor jak i Paru Kierownik
Działu w DPS dobrze wykonują swoja pracę i nie ze tah dostrzeżone żadne nieprawidłowości.
karż cy mie zkał poprzednio -;'"złych warunkach, jego rzeczy były silnie zarobaczone, a w
konsekwencji zo tały zutylizowan , czemu pensjonariusz . alkowicie zaprzecza twierdząc, ż
ostały mu 01 e kradzione, Pani Rusin informuje ponadto. Ż przez tego Pana wielokrotnie została
wzy 'ana policja m, in. zgłosił on pobicie przez lun o mieszkańca DPS-tl, Za każdym razem
jednak sprawa była oddalana z uwagi na brak konieczno ° ci podejmowania irterw ncji.
o'

ą

Członkowie Zarządu zd cydowali, aby przyjrzeć się t j sprav ie.
Pan Wic taro ta zgło ił chęć skontrol wania omawianej spraw i w tym celu planuje udać do
placówki I porozmawiać z pensjonariuszem.
Zarząd wyraził zgodę.
3. AnO( imow piSII10 z War ztatu erapil Zajęciowej w Kłodawic ki rewarie do Starosty Po iatu
Kol kiego z prośbą o interwencję odnośnie pierwszego Kierownika War ztatu - obecnie V-ce
Prezes Stowarzyszenia .Sprawni Ina z j" w Kłodawie.
\ ' piśmie pi rw za pani kierownik z tata przed t wio na w bardzo nega /wnyrn świetle. Zarzuca
jej ię przekraczanie swa ich kompetencji
ierownicz ch
tosunku do pracowni Ó oraz
ubliżanie i poniżanie pod ładnych. Anonim stwierdza, e V-ce Preze
1 iwarży zenia nie mi la
wystarczających umiejętności, ab pracować- na stanowisku kierownika War ztatu i kierowa grupą
poddanych jej pracowników.
Pani Agnics a Rusin podkreśliła, 7.K! nie jest to pierwsza karga na obecną Panią V-ce Prezes
towarzj szenia uraz szczególe o przedstaw 'la spraw Wars tatu, który oryka się z problemami
finansowymi oraz kadrowymi.
Pani Dyrektor PCPR stwierdziła, że Pani -c Pr ze Stowarzyszenia
.Sprawni Inacz
Kłoda ie prowadzącego Warsztat Terapij Zaj ciowej lo osoba, która nie powinna p iłnić dalej
funkcji w towarzy zeniu, }dyź w \\fIZ pro adzor 'Ym przez Stowarzyszenie od dawna źle się
dzieje, poni waż odkryto fałszerstwa dokurn ntacji podpisów oraz wyprowadzenie pieniędz ze
Stowarzyszenia i'\:
arszratu Terapii Zajęciowej za pośrednictwem pierwsz, j księgowej.
Pani Rusin poinformowała również, że 'v omawianej placówce Cli ł Z) IV dniach: 15 - 19.10.2018['.
została przeprov adzona kontrola 7.. ramienia Powiat wego entrurn Porno
Rodzinie w Kole. W
chwili oh _rei czeka za podpisem protokołu z kontroli, który bezzwłocznie przekare na r c
Zarządu . owiatu Kol 'kiego,
Członkowie Zarządu po z-apoznaniu i z sprawą postanowili po ze ac na protokó z .ontrolowanej
jednostki, a następni .. zostanie podjęta decyzja co do zaleceń, które zo laną uj te w wysta i niu
pokontrolnym.
Zarząd jednomyślnie
twierdził. że Żarze d Stowarz szenia "Sprawni Inaczej" w Kłodawie nie
za ługuje na dalsz zaufanie i należ: podjąć zdecydowane kroki o do przyszłości Warsztt tu,
Padła propo cja aby War. ztat Terapii Zaj iowej został włączony pod gminę Klodav a lecz to
wymaga szerszej dys usji, prawa obecnie J st w to u.

rw

I

Dyrektor Powiatowego
rzędu Prac przedstawiła pi .01,0 ( KO.A\V.5 0-5/2018 z dn. 27.1 1.2018 )
dotyczące składu osobowego Pov iatov ej Rady Rynku Pracy.
a podstawie Zarządzenia ' r 120. /2017 Staro ty Kolskiego z dnia 27 rut go 2017 r. powołany
został Pan Józef Rybleki jako {.adn. Rad. Powiatu Kolski go" który obecni nie znajduj si w jej
składzie.
Dnia 14.12.2018 r. ma ię odbyć po siedzenie Powiatowej Rad Rynku Pracy v c lu przedstawienie'
propozycji podziału środków funduszu Pracy prz znaczonych na. finan 0\ anie programów na
rz ez promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodo ej przyznanych
p PwKolena2019r.
W związku z pOV\; 'ts . m pojawiła ię \ ątpliwość czy Pan Józef Rybleki ma pozo lać \v 'kładzie
Powiatów j Rady Rynku Pracy.
Zarząd wyraził zgodę na dalsz ucz stnictwo Pana R bickiego w Pov iatowej Radzie Rynku Pra s :

Ad.6.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Rolnictwa i Le śnictwa przedstawił spraw
półki
Wid opolska gencja Zarządzania Energią Sp. Z.O.o w Poznaniu, któr j Powiat Kolski miał I szt
udziału. a dzień dzisiejszy l szt udziału Powiatu Kolskiego została wyceniona na wotę 16,90 zł, a
formalnie wysoko 'ć udziału będzie ustalona w marcu 2019 roku po skończonym procesie
likwidacji.
\\1 zv

iązku z upadłoś cią półki na dzień 11.12 ..2018 została wyznaczona likwidacja,
Ze strony Pana Nowaezyka pojawiła się wątpliwość czy jest konieczność obecności na procesie
likwidacji spółki r prezentanta Powiatu Kolskiego.
Zarząd jednomyślnie postanowił,
spółki.
Ad.7.
Obecni na posiedzeniu

.e nie ma obowi zku obecności Pana No 'aczyka na rozwiązaniu

I ZOZ w Kole oraz główna księgowa przekazali wykaz
spraw sadow ch tocz,c~ ch się przeciwko SP ZOZ w Kole według stanu na 30 listopada 2018 roku
o zadośćuczynlenie/odszkodowanl
r nty oraz pozo tałą dokurnenra ję. Pan Staro. ta popro ił
również n dostarczenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz rezerwy na pewn
lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania 2017.
Pani Lilla Urbaniak dopytała czy dotacja e e Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na
wyposażenie budowanego
bloku operacyjnego
w P ZOZ w Kole na kwotę 600 000 zł zostanie
wykorzystana

Par dyrektor

L

do końca tego roku?

Pan dyrektor stwierdził.że może być problem z wykorzystaniem dotacji na czas, poniev aż
dostawcy zamówionego sprzętu nie \\ -wiązuja się w wyznaczonych terminach urnowy i sprzęt
może zostać niedostarczony w t rminie,
Pani Urbaniak stwierdziła, że termin wykonania w/w dotacji to dzień 20.12,20J 8 i do tego terminu
należy zadanie wykonać, dlatego też w ty n wypadku jeżeli sprzęt nie będzie dcstarcznny
terminie cała h ota nie będzie wykorzystana na cza i niewykorży tan środki przez SP ZO°
zostaną w budżecie powiatu.
Żarz d polecił, aby fa tury za wykonanie zadania ( dotacje) były dostarczane w terminie,
Ad.S.
Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego tran. portu zbiorowego Pan ławomir
Wojtysiak poinformował o etapie prac związanych z przygotowaniem uchwał stwierdzającej nieważność
Uchwały r XXXI X/268/2:0 17 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017 f. W sprawie opłat za
usm anie i parko anie poja dó. na parkingach trz zon ch na terenie Powiat l Kolskiego.

W ch ili obecnej pani mecena Orchov ska je t na etapie kons truowania
stwierdzającej nieważność w/w uchwały,
Zarząd przyjął informację do wiadomości.

uzasadnienia

do uchwały

Ad.9.
Pan

Skarbnik przedsta wił następujące. pi sma:

1- Pismo
aczelniks Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru ( GK3034.12.2018
z dn.
27, l 1.2018) z prośbą O dokonani zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 201 !:l f. polegających na

zmniejszeniu

środków ,Iti' dziale ~t Zakup usług pozostałych ; I a łączna: kwotę 31 223,5 z
jednoczę nym zv••..
iększeni m zapk nowanych środków o tą sarną kwotę w tym samym rozdziale, ale
\\' innych paragrafach.
C l m pr ponowanych zmian j "L zapewnienie środkóv r finansów ch na pokr de kosztów usług
świadczonych przez Inżyniera Kontraktu, zwit zan)' h z realizacją projektu "Cyfi'yzClcja
geodezyjnych rejestrćw publicznych oraz uruchomienie slektronicznych 11. ług publicznych POl latu

Kol. kiego ".
2. i mo Dyrekcji Zespołu zkół Rolniczego . 'ei trum Kszt łc nia U tawi znego lm. łtanisława
Staszica ,v Kościelcu
ZSRCK
1667/2018 Z D . 04.122018) z pro 'b o zmianę planu IvV
rozdziałach Oraz mi dzy rozdziałami klasyfikacji budżęto ej do hodów i wydatków. Wno i ie o
zwi k. z nie planu dochodó
rozdzi le technika
związku z:
.•. wynajmu pomieszczeń: 7000 zł
.•.
wpłatami za dostawę wod : 2100 z]
• otrzymaniem dopłat do gruntów ornych: 13262 zł
atornia l w rozdziale Internaty i bursy szkolne zwiększeni
do hodó (.1 30 150 zł \v związku z
zwiększon mi wpłatami za wyżywieni, zakw terowanie! usługi noclegowe.
Z związku z koniecznoś cią zab zpi czenia Ś 'odków na \ nagrodzenia wno i si zrnniej zenie
planu wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale technika na łączna kotę 1 -07 zł.
J xlnocz śnie wnosi si o zwięk zenie planu wydatków ....•...
, poszcz gólnych paragrafach o łą zna
kwotę 71 ~84 zł.
Kolein wuoszon
zmianą j st zmniejszenie planu \.\ydatkóv na kwotę 5.326 zł VII rozdzial
dokształcanie f doskonaienie nau zycieli z iedno izesną prośbą o zwięks zenie panu",
datkó o
i000 zł na dofinonsowanie dok ztalcania nauczycieli na studia h podyplomowych.
a t pna zmianą jest zmni jszenie planu wyd tkó
na l' czna kwotę 6 283 7J w rozdziale
kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz o zwi kszenie planu wydatkóv
500 zł na zakup środków
cz stości,
Ostatnia zmian je l zmniej 'zenie planu wydarkóx w rozdziale Internaty i bursy izkolne na łączną
kv otę 16 500 zł oraz o zwiększeni planu vydatków na kwotę 21 044 1.:1
Zarząd wyraził zgodę na wpro dzenie powyższych zmian \,r piani finanso ym jedno tki,
f

Pisrno
Dyrek era
Zespołu
OpiekuńczoEdukacyjno
Wycho awcz g
w
Kole
( ZQEW.707L14.2018 z dn. *~O,ILl0Hl ) o zwi ekszeni planu inansow go jednostki na ogólna
kwotę 126 96 ?:ł '1ol elu llZUp łnicnia powstałych brakóv ''Iy' paragrafie wynagrodzenia uraz kv 'otę
5 ,16 21 na pokrycie braków v paragrafie kładki na ube pieczenia spoleczne. Zwiększ n' planu
finansowego tej jednostki wynika. z ni o zacowanego budżetu na rok 2018 który na bieżą o nie był
aktualizowany.
Za ląd jedno gło śn ie zgodzi ł ię na zwi kszeni planu Iinansow go jednostki.
"'l

4, Pis no Dyrekcji. Z - polu zkół echniczny h w Kole (Z T.K·' .0320." 8.:W 18 z dl , 04.12.20 I M)
z pro 'b o dokonanie zmian w planie dochodów .i wydatkóv w miesiącu grudniu 2018 roku.
Ponadto Pan ci rektor prosi O zwiększenie planu wydatkóv na ~ nagrodzenia celem zachot 'ania
płynno' i Inan ov ej jednostki o kwot ] 13 000 zł.
\ pł nęło również pismo Z, '".K .0"20.39.2018 , rj~l.liające zmiany
planie finan wyru
jednostki. W mi ~ iacu grudniu zwięk zyly i dodatkowo wydatki na kwotę 2RO zł. rodki te
pochodzą ze zwiększonych dochodów

\

Zarząd wyraził god: na wprowadzenie
planu wydatków.

zmian w

planie finan owym jednostki oraz na zwi kszcnic

5. Pisrnn dyrek .Ii Lic um ogólnokształcącego
im. Kazimierza
Wielkiego 'IN
ole
(K ..)·021.18.2018 z dn. 05. L.20 8) z pro 'bą. o dokonanie zmian w planie \\ ydatków na 2018 rok
Prosza o zmniejszenie
wydatków v rozdziale Licea ogólnokształcąc
o kwotę 16 176 zł celem
zabezpieczenia
środkó
na w pła ę zasiłkóv ZUS w miesi cu grudniu oraz zabezpieczenia
środkó
na" ypłatę wynagrodź ń netto w mie iącu grudnia. a także zapłat
de! gacji z dojazd
nauczycieli na nauczanie ind /widualne.
Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie powyż: z h zmian \ planie finansowj m jednostki.
6. Pisrno Komendanta Powiato

go Pa11'l\ owej

0.1.12.20 I!ł ) z prośbą dokonania zmian
Oszczędności
okresie
Wolne

powstały

\l'

zv iazku z prz

traży Pożarnej w Kol

'planie wydatków

PF.0340.32.20] 8 z dn.

o kw'otę . 930 zł.

bywaniem funkcjonariuszy

na zwolnieniach

lekar kich \

od 01.09.2018 r. do 0.11.2018 r.
środki

Kom nda

planuje

przeznaczyć

na nagrody

traż: ków prz bywających na zwolnieniach lekarskich.
Zarząd wyraził: zg dę na wprO\ adzenie powyższych zmian

\'Ar'

dla

funkcjonariusz

zast pujących

planie finans ••v yrn jednostki

7. Pi 'mo Zespołu 7.kÓ Ekonomiczno- Administ.racyjn ch im. t. i Wt Grabskich w Kole z prośbą
o zmian
planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok.
Pierwsza. zmiana pol ga na z iększeniu dochodów \ łączni
kwoci
3 Oą6 zł, który
niknal z
L

wyż zy h dochodów

z:

tytułu wydania duplikatu świad ctw szk lny ch;
• wynajmu pomieszczeń szkoln: ch;
• tytułu \ 'nagrodzenia
dla płatnika zasiłków i podatku dochodov ego od osób fizycznych,
oraz im ych dochodów.
zyskane dochody przeznaczone
będą na zwiększenie \ ~datków z prz znaćzer iern na zakup
•

i \ yposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szkol .
r olejną zmianą j st zwię zenie w planie wyd tków budżetowych
na rwot
3 633 zł, która

materiałów
powstaja
.,

7,.

następując

zabraknie

ch

środkó

przyczyn:
na wypłacenie

pracownikom

zasiłkó

. horobowych i macierzyńskich

za

m-c 12.2018 r.
powstałe zwi ks zenie do hodó zostanie przeznaczone na zakup ni. zbędn go wyposażenia
i sprzętu dla : zkely oraz zakup środków chernicznycl .
Po stale braki 'rodków finanse, ~ en planuje się uzup łnić poprzez zmni j izenie planu wydark 'w
'N paragraf
Składki na ubczpi czenie społeczne,
•

8. Pismo Dyrektora Ze. polu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawic z prośbą o dokonanie zmian \v
planie finansów 'm jednostki polegając. ch na zmniejszeniu
ydatków
w poszczególnych
rozdziałach na kwotę łączna l7 482 zł i przeni esienie ich na inne paragrafy w wyda lach j dno tki.
Zarząd,
raził zgodę na dokonanie powyższych zmian.
.rjnego i Zdrowia ( OZ." 026.8 .2018 z dn. 06.12.2018 ) z in ortnacją o
zakończeniu po tepowania na usługi pocztov e. W związku z tym wyłoniona zo t~ła o' rta

9. Pismo W 'działu Organizac
polegająca

na ,,: wiadczeniu usług po ztowych na rz cz . taro twa Powiatov ego \ Kole w obro

j

kraj 0\\1 fil i zagranicznym' z Pocztą Polską . , ut. Rodziny Hi zpań kich 8. 00-940 Warsza a.
Podpisano umowę nr IZP273.31.20 18 r. v kwocie 280.375. &0 zł brutto na okr s od 1.12._018 do
30.11.2020.
Zarząd przyjął informację do wiadomo' ci.
Pan

róv nież o wpłynie iu pisma od Ministra
inansów
( T5.4751.8.2018.17p)
z informacj o przyznaniu dla Powiatu kols icgo na rok _018 kwot:
15000 zł ze irodków rezerwy czę lei o iwiatowej
ubw ncji ogólnej, przeznaczonej na
dofinans wanie dopo sażenia pornie zczeń do nau i w zkolach publiczn ch, rozpoczynających
kształcenie w zawodach w których szkół te dotychczas nie prov adziły k. ztałcenia.
W związku z pov.I)'ŻS7. ni pismem wpł nąl wnios k z V ydziału O świa ty, Kultur i~.portu
(OK.302LI3.13.2018
:G dn. 19.11. 018 ) o zwiększenie planu wy alków dla Z połu Szkól
Rolniczych Centrum Ksztal enia Ustawiczn go v Kościeku na kwot 15000 zł.
Zarząd wyraził zgodę na zmian w planie finansowym wydział .
10.

Skarbnik

poinformował

d.lO.
i Remontów Pan Artur
żalrański
prz dstawil projekt uch ały Zarz du Po iatu Kolskiego
spra vie: powolania Kom; Iji
Konkursowe] da oc ny ofert zgłoszon. I h w otwartym konkursie C! ul na powierzenie realizacji
zadania pub/i znego HI zakr sie prowadzenia punktćw nieodpłatnej pomocy prawnej . swtadcz mi {
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji pralimej na terenie powiatu kolskiego w
Kierownik

referatu

Zamówień

Publicznych,

In estycji

2()J9 roku.

Żarz d po orne \ leniu projektu, podd j kwestię glosowaniu:
• wniosek poparło- 5 głosów
ot
przed - gło ó"v O
w trzymało się od głosu- O głos

•

chwała została podj la jednogłośnie,

Protokóle

Pod

..

ala: Katarz na Grzelak

złonkńw Zarz: du:

l. Robert Kropidlowsld

3. Waldemar Ban~:t iak
4. Zbi .ni·w

zarecki

S. Henryk 10mczak

"IN

oznaczona Nr 0025.4.4.2018.

