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Protokół nr 0022.4.2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 29 grudnia 2014 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

900.

Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Urszula Kikosicka
4. Czesław Marek
5. JózefRybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Starosta Kolski

Wieńczysław

Oblizajek

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 0022.3.2014
z dnia 17 grudnia 2014 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Przedstawiciele

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Nowaczyk i p.

Brodecka poruszyli następujące tematy:

OŚ.6162.2.2014,

prośba o podjęcie uchwały o wydatkach budżetu powiatu kolskiego, które me

wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na kwotę 40.000,00 zł, które przeznaczone zostały na
sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i inwentaryzacji stanu
lasu dla lasów niestanowiących
wykonaniem

własności

w terminie przedmiotu

Skarbu

Państwa.

Powyższe

umowy przez firmę zewnętrzną,

podyktowane

jest

nie

zostały już naliczone kary

umowne. Zarząd wyraził zgodę.
- OŚ.3026.7.2014,

dot. dokonania zrman w budżecie powiatu na 20]4 r. -

finansowych w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem
Izby Przyrodniczo

- Leśnej Kiejsze Nadleśnictwa

przesunięcie

środków

na "Wykonanie utwardzenia placu otoczenia

Koło". Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie

środków oraz na nieodpłatne przekazanie utwardzonego placu Nadleśnictwu Koło.

Obecny na posiedzeniu dyrektor Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole przekazał kopię pisma Biura

Projektów Budownictwa RBM z Poznania dot. konieczności aneksowania terminu realizacji projektu
na "Przebudowę

mostu na rzece Rgilewce w m. Grzegorzew".

związanych z pracami geologicznymi

oraz podyktowanym

skutkującym

decyzji administracyjnych.

uzyskaniem

umowy - 30.04.2015

stosownych

r. W związku z powyższym

wydatków niewygasających

Potrzeba ta wynika z procedur

przez KPA procesem zatwierdzającym,
Sugerowany

termin wydłużenia

p. Kujawa wystąpił również o ustanowienie

w wysokości 87.330,00 zł na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

Brak realizacji zadania w bieżącym roku wynika z krótkiego czasu na wykonanie dokumentacji oraz
trudnych do przewidzenia

przy podpisywaniu

umowy uwarunkowań

zgodę na ustanowienie wydatków niewygasających
na aneksowanie

umowy z biurem projektowym

zewnętrznych.

Zarząd wyraził

w wysokości 87.330,00 zł do 30.06.2015 r. oraz

do 30.04.2015 r. Ponadto Zarząd prosi dyrektora

Kujawę o zorganizowanie spotkania z zainteresowanymi

stronami w powyższej sprawie.

Zarząd powrócił do tematu poręczenia kredytu jaki SPZOZ w Kole planuje zaciągnąć na pokrycie
wynikających

zobowiązań

z zasądzonych

koszty leczenia i rehabilitacji,
wyniesie

500.000,00

przez Sąd odszkodowań

za doznane krzywdy, poniesione

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

i wypłaty renty. Kwota kredytu

zł, okres kredytowania

wysokość zabezpieczenia

- 36 miesięcy (rozpoczęcie

spłaty 31.01.2015

r.),

proponowana przez BGK - 120% - 130% kwoty kapitału kredytu. Zarząd

wyraził zgodę na ustalenie wysokości zabezpieczenia
Zarząd prosi p. dyrektor Graczyk - Malińską

na poziomie 130% kwoty kapitału kredytu.

o przygotowanie

na piśmie informacji czy szpital

podpisał kontrakt z NFZ na 2015 r. i na jaką kwotę opiewa.
Zarząd udzielił pełnomocnictwa

p. Halinie Ślifirskiej - Dyrektorowi

w Kole oraz p. Marioli Sobczak - Zastępcy Dyrektora Powiatowego
pozyskiwania
prawnych
Z

środków finansowych

dot. projektów

i składania oświadczeń

realizowanych

realizacji projektów i gospodarowania

Urzędu Pracy

Urzędu Pracy w Kole do

woli, podpisywania

z EFS oraz do zaciągania

tymi środkami.

Powiatowego

umów cywilno -

zobowiązań

wynikających

"

Ad 6.
Skarbnik przedstawił zmiany do budżetu powiatu na 2014 r.:
_ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole, PINB 3012/42/2014, przesunięcia
między §§ na kwotę 11.870,11 zł z przeznaczeniem

na bieżącą działalność Inspektoratu.

Zarząd wyraził zgodę.
- Dom Pomocy Społecznej w Kole, DPS.485.2014.K,
4.757,00 zł z przeznaczeniem

na prawidłowe funkcjonowanie

Domu. Zarząd wyraził zgodę.
Ad 7.
Na Zarządzie nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Anna Bocian
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Urszula Kikosicka
4. Czesław Marek
5. JózefRybicki

przesunięcia

między §§ na kwotę

i realizację bieżących zadań

