
Protokół nr 0022.35.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Wice starosta

Marek Banaszewski.

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

1. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. JózefRybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

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. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad. 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.34.2015

z dnia 19 sierpnia 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik Powiatu przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu:

- Wojewoda Wielkopolski, FB- I.311l.298.20 15.4, zwiększenie planu dotacji celowych

o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w celu

sprzedaży nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wystąpił o zwiększenie planu finansowego o powyższą kwotę dotacji. Zarząd wyraził zgodę.



- Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.3l2.20l5.4, zwiększenie planu dotacji celowych

o kwotę 2.607,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Kole na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby.

Zarząd wyraził zgodę.

- Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.305.2015.7, blokada dotacji celowych w kwocie

71.384,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych, za które opłacana jest

składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zarząd przyjął do wiadomości.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.4.2015, przesumęcle środków

finansowych w kwocie 39.492,00 zł między rozdziałami z przeznaczeniem na wynagrodzenie

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze.

Zarząd wyraził zgodę.

- Powiatowy Urząd Pracy w Kole, KF.RK.3011-4/2015, zwiększenie planu finansowego

o kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 160.800,00 zł, z przeznaczeniem na

finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP

w Kole, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska

kierownicze. Zarząd wyraził zgodę.

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.10.2015, przesunięcie

między §§ kwoty 4.044,00 zł z przeznaczeniem na wyrównanie nagród jubileuszowych oraz

pokrycie kosztów zastępstwa procesowego. Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego, PZ.3026.5.2015, zwiększenie

planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na Dożynki Powiatowo

- Gminne oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z z przeznaczeniem na

zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zarząd wyraził zgodę.

- w związku z udziałem strażaków w zawodach sportowo - pożarniczych zabezpiecza się

środki w kwocie 1.040,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie (przesunięcie środków na

dział pozostała działalność - bezpieczeństwo publiczne). Zarząd wyraził zgodę.

- uchwała Rady Miejskiej w Dąbiu w sprawie uchylenia uchwały Nr III/12/2014 Rady

Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia ze

Starostwem Powiatowym w Łęczycy oraz Starostwem Powiatowym w Kole na zwrot kosztów

dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dąbie do SOSW w Stemplewie i do

SOSW w Kole w roku 2015. Obecnie dowozy będą realizowane i rozliczane jako usługa.

Zarząd wyraził zgodę.



Ad4.

Obecna na posiedzeniu dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole

p. Sztanga poruszyła następujące tematy:

- dot. wyrażenia zgody na zatrudnienie w roku szkolnym 20 15/2016 osoby posiadającej

przygotowanie zawodowe uznane przez p. Sztangę za odpowiednie do prowadzenia zajęć

z zakresu kształcenia zawodowego w technikum geodezyjnym. Opinia Wydziału Oświaty,

Kultury i Sportu w tej sprawie jest pozytywna. Zarząd podtrzymał opinię Wydziału OK.

- dot. ponownego rozpatrzenia prośby o wyrażenie zgody na ujęcie w arkuszu

organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016 pięciu klas pierwszych. Dyrektor Sztanga

poinformowała, że ilość dostarczonych dokumentów przez uczniów klas pierwszych

zapewnia zapełnienie pięciu klas. Ponadto zostały już przygotowane dla tych uczniów

legitymacje szkolne, a rodzice pytają o podręczniki jakie muszą kupić. Wicestarosta

przypomniał, że ustalony na początku roku podczas spotkania z dyrektorami szkół

ponadgimnazjalnych limit klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 to cztery klasy.

Ponadto do Zarządu wpłynęło pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie dodatkowego oddziału pierwszej

klasy w szkole zawodowej.

Z uwagi na nieobecność Starosty Zarząd postanowił powrócić do tematu na dodatkowym

posiedzeniu Zarządu w dniu 27 sierpnia br.

Ponadto dyrektor Sztanga poinformowała o problemach dot. podpisania umowy na

administrowanie budynkiem przy ZSE-A, w którym znajdują się lokale mieszkalne.

Ad5.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole poinformował o sprawach dot.:

- wykonania światłowodowej linii kablowej przez firmę Easyhost w pasie drogowym

ul. Bogumiła w Kole oraz ul. Przedeckiej w Kłodawie. Prace te wiązałyby się z ingerencją

w strukturę nawierzchni drogi, stanowiącej element projektu współfinansowanego ze środków

EFRR w ramach WRPO na lata 2007 - 2013. W związku z tym Powiatowy Zarząd Dróg

zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z prośbą o wydanie

opinii w/w sprawach. W odpowiedzi Instytucja Zarządzająca WRPO zastrzegła, że stan

użyteczności i wszystkie parametry drogi powinny zostać przywrócone, zgodnie

z pierwotnymi zapisami dokumentacji projektowej i obowiązującymi w tym zakresie

odrębnymi przepisami prawa. Mając na uwadze powyższe firma Easyhost będzie



zobowiązana do przywrócenia stan użyteczności i wszystkie parametrów drogi. Należy

również ustalić formę zabezpieczającą Powiat przed niewywiązaniem się przez firmę

z umowy. W tej kwestii dyrektor Kujawa skonsultuje się z radcą prawnym.

- pisma Burmistrza Miasta Koła, Fn.3251.22.2015 informacja o braku zabezpieczenia na

chwilę obecną w budżecie Miasta środków finansowych na zadanie "Przebudowa drogi

powiatowej m 3465P - ulica Opałki i m 3477P - ulica Składowa w Kole". Propozycja

Burmistrza aby dofinansowanie w/w zadania obejmowało finansowanie w zakresie

kanalizacji deszczowej w proporcji 50% Gmina Miejska Koło / 50% Powiat Kolski. Dyrektor

Kujawa zauważył, że wymaga to zgody Rady Powiatu w formie podjęcia stosownej uchwały.

Odpowiedź w tej sprawie przygotuje Powiatowy Zarząd Dróg.

- problemów z podpisaniem aneksu do ugody przez Kopalnię Węgla Brunatnego Konin S.A

(dot. drogi Łuczywno - Drzewce). Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad6.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego poruszył następujące

tematy:

- Koło Wędkarskie nr 7 zwróciło się z prośbą o wsparcie finansowe jubileuszu 65-lecia

działalności kwotą 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród. Zarząd wyraził zgodę na

przeznaczenie 300,00 zł na zakup nagród rzeczowych.

- dot. druku kalendarzy na 2016 r., firma F&A Media złożyła ofertę dot. druku kalendarzy

jednodzielnych. Druk 200 szt. kalendarza wyniósłby 2.293,00 zł brutto. Zarząd zaproponował

aby poczekać na wpływ ofert innych firm celem dokonania wyboru najkorzystniejszej.

- dot. druku kalendarza ściennego (100 cm x 70 cm), który zostanie sfinansowany przez

reklamodawców. Zarząd wyraził zgodę.

- Naczelnik zaprosił Zarząd na spotkanie dot. prezentacji projektu strategii powiatu kolskiego.

Ponadto Zarząd wydał Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

dotyczącej przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025".

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 10 września 2015 r. do dnia

23 września 2015 r. W związku z powyższym Naczelnik Wydziału PZ przygotował

ogłoszenie Zarządu Powiatu Kolskiego informujące o przeprowadzeniu konsultacji

społecznych.



Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybicki
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