
Protokół nr 0022.39.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 23 września 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 10°°. 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

Zygmunt Sołtysiak - 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):

Przebieg posiedzenia
Ad. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.38.2015

z dnia 16 września 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.13.2015, dot. ujęcia

w budżecie dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 7.719,00 zł z przeznaczeniem na

częściowe sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia

zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszy. Zarząd wyraził zgodę.



- Rada Gminy w Kole, uchwała Rady Gminy w Kole w sprawie udzielenia pomocy finansowej

z budżetu Gminy Koło dla Powiatu Kolskiego z przeznaczniem na budowę chodnika w 2015 roku

(kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3206P w m. Borki). Zarząd wyraził
zgodę (środki Powiatu - 22.500,00 zł).

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, RN.0602.28.20J5, dot. zabezpieczenia 12%

środków Powiatu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Kolskiego,

WTZ przy ul. Wojciechowskiego - 3.272,73 zł, WTZ przy ul. Dąbskiej - 2.045,45 zł, co daje
łączną kwotę 5.318,18 zł. Zarząd wyraził zgodę.

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ. DAG.074.1.20l5, prośba

o przeznaczenie środków finansowych w kwocie 100.000,00 zł na zakup wideogastroskopu

i wideokolonoskopu na potrzeby pracowni endoskopii SPZOZ w Kole. Zarząd powróci do tematu.
Ad4.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole poruszyła następujące tematy:

- przekazała informacje z Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych Centrów

Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pt. "Zawsze z Rodziną":

warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, zmiany w ustawie o pomocy

społecznej, domy pomocy społecznej (wyrównanie dotacji i miejsca komercyjne), rodziny

zastępcze (potrzeba nowych rodzin, trudności w umieszczaniu dzieci, brak rodzin zastępczych

i brak miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych). Zarząd przyjął do wiadomości.

- poprosiła o rozważenie możliwości umorzenia 25.000,00 zł otrzymanej pożyczki dla Domu

Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego na remont systemu ppoż. Dom

dysponował 6, a obecnie 5 wolnymi miejscami (brak środków finansowych z powodu braku

mieszkańców). Poinformowała również, że złożone zostały pisma do Wojewody

Wielkopolskiego o zwiększenie wydatków bieżących w związku z planowanym

zainstalowaniem wind w Domach Pomocy Społecznej w Kole (przy ul. Blizna 55 oraz przy
ul. Poniatowskiego 21).

- poinformowała o ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu naborze

w ramach Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+

organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Kole spotkaniu

z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu kolskiego w celu

zainicjowania i realizacji projektu partnerskiego. Będzie się to wiązało z podpisaniem listów

intencyjnych z gminami w sprawie współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektu

w obszarze integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.l.1 WRPO 2014+, które będą

partnerami w projekcie. Zarząd wyraził zgodę na realizację projektu.



- poinformowała, że trwa szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze w ramach

zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej programu szkolenia dla

kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. "W trosce o rodzinę". Szkolenie

prowadzone jest przez psychologa, prawnika oraz przeszkolonych pracowników. Zarząd

przyjął do wiadomości.

- poprosiła o zmianę w planie finansowym polegającą na przesunięciu środków w wysokości

13.403,00 zł między działami. Środki te zostana przeznaczone na regulację płac pracowników

PCPR w Kole. Zarząd wyraził zgodę na proponowane zmiany w ramach środków własnych
PCPR.

- poinformowała o trwającym w okresie 01.09.-10.10.2015 r. naborze wniosków w ramach

programu "Aktywny samorząd" - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie

wyższym. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad5.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

- Liceum Ogólnokształcące w Kole, 4352.l.2.20 15, dot. wyrażenia zgody na zorganizowanie

nauczania indywidualnego dla ucznia. Opinia Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu jest pozytywna

(w wymiarze 12 godzin tygodniowo, w ramach środków własnych szkoły). Zarząd podtrzymał
opinię Wydziału.

- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, OK.2120.6.2015, dot. weryfikacji dodatków

motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów szkół i placówek. Zarząd utrzymał wysokość

dodatków obowiązującą w okresie lipiec - wrzesień 2015 r. Nowe wartości dodatków

obowiązywać będą od l października 2015 r.

- Liceum Ogólnokształcące w Kole, prośba o nieodpłatne przekazanie nieużywanego przez

Starostwo Powiatowe sprzętu komputerowego (myszy i klawiatur komputerowych). Zarząd
wyraził zgodę.

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ/DAG/PWI16/545/2015,

prośba o przekazanie nieużywanego przez Starostwo Powiatowe sprzętu komputerowego.

Zarząd wyraził zgodę.

- Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Kole, ZO ZNP.02b/09/15, wniosek

o spotkanie w gronie przedstawicieli Zarządu Powiatu, Przewodniczącego Rady Powiatu,

Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych oraz przedstawicieli działających w szkołach

i placówkach zakładowych organizacji związkowych. Celem spotkania będzie omówienie

obecnego poziomu wynagrodzeń w grupie pracowników niepedagogicznych oraz kwestii ich

waloryzacji. Zarząd wyraził zgodę na spotkanie, termin zostanie ustalony.



- Wojtysiak Sławomir, Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach, dot. zabezpieczenia

środków w kwocie 417,33 zł brutto na zlecenie opracowania przez Rzeczoznawcę ustaleń

stanu technicznego iwartości pojazdu, który decyzją Sądu przepadł na rzecz Powiatu. Celem

opracowania jest przeznaczenie w/w pojazdu na sprzedaż lub wyzłomowanie. Zarząd wyraził

zgodę na zabezpieczenie środków finansowych.

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole, PINB 3012/32/2015, prośba

o użyczenie lokalu znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego (pokój nr

22) przy ul. Sienkiewicza 21/23. Za w/w lokal zostaną proporcjonalnie rozliczone koszty
użytkowania. Zarząd wyraził zgodę.

- Wójt Gminy Grzegorzew, RDS.6624.1.2015, dot. zwolnienia lub zmniejszenia opłaty za

wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu wobec mieszkańców Barłóg w związku

z nadaniem nazw ulicom. Wydział Komunikacji i Transportu w swojej opinii przypomniał, że

wnioski Wójtów Gminy Kościelec, Olszówka oraz Burmistrza Miasta Dąbie w podobnych

sprawach zostały rozpatrzone odmownie. Zarząd mając na uwadze powyższe odmówił

zwolnienia lub zmniejszenia opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zwolnienia od

obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum

Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu Pana Macieja Nuszkiewicza w roku szkolnym

2015/2016. Zarząd nie wniósł uwag do projektu, zostanie on przedstawiony na wrześniowej
sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Ponadto Zarząd podjął decyzję o zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych 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.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole przedstawił pismo Komendy

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w sprawie przekazania w ramach

Funduszu Wsparcia PSP dotacji w kwocie 23.500,00 zł na realizację zadania pn: "Zakup

specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk

żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej z terenu

województwa wielkopolskiego". Zarząd wyraził zgodę.



Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

......~~~~\'b .

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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