
Protokół nr 0022.48.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 25 września 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 800
• Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Artur Szafrański - Sekretarz

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

wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia

Ad.1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.47.2019

z dnia 18 września 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa,

p. Orchowska oraz p. Łączkowski.

Dyrektor Kujawa omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia

opinii o zatrudnieniu Zastępcy dyrektora w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole.
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Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.48.61.2019

W dalszej części posiedzenia poruszono następujące tematy:

l. pismo mieszkańców Gminy Babiak i Koło - dot. kontynuacji remontu drogi

powiatowej biegnącej z Sokołowa przez Kiełczew Smużny Czwarty, Lipie Góry do

Lubońka. Powiatowy Zarząd Dróg wystosuje do Wójtów Gminy Koło oraz Babiak

pismo w sprawie wypowiedzenia się w kwestii partycypacji Gmin w zadaniu.

2. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II - ul. Powstańców

Wielkopolskich - ul. Powstania Warszawskiego. Powiatowy Zarząd Dróg wystosuje

do Burmistrza Koła pismo w sprawie partycypacji w zadaniu (podział: 50% Powiat /

50% Miasto Koło).

3. Pismo p. Marii Sokołowskiej Radnej Miasta Koła - dot. zamontowania progów

zwalniających na ul. Zawadzkiego w Kole w pobliżu siłowni. Zarząd skierował pismo

do rozpatrzenia przez Komisję w sprawach dot. zmian organizacji ruchu na drogach

powiatowych i gminnych.

4. Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce. Dyrektor Kujawa

poinformował, że decyzja realizacji inwestycji drogowej jest już prawomocna, można

przystąpić do wykupu gruntów. Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska

zajmie się tematem wykupów.

5. Pismo rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola "Tęczowa Chmurka"

w Przedczu - prośba o wykonanie przejścia dla pieszych przy przedszkolu

niepublicznym na ul. Kościuszki w Przedczu. Zarząd wyraził zgodę na wykonanie

przejścia dla pieszych. Powiatowy Zarząd Dróg udzieli odpowiedzi wnioskodawcom.

6. Wniosek Wójt Gminy Grzegorzew - dot. możliwości rozszerzenia trasy autobusu na

linii Koło - Dębowiczki do m. Barłogi. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.

o publicznym transporcie zbiorowym jednoznacznie określa kto ze względu na obszar

działania lub zasięg przewozów powinien być organizatorem publicznego transportu
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zbiorowego. Zgodnie z powyższym Powiat realizuje to zadanie współfinansując linie

komunikacyjne wyłącznie z miejscowości, w których mieszczą się siedziby

poszczególnych Gmin do miejscowości, w której mieści się siedziba Powiatu. Należy

zauważyć, iż m. Barłogi nie jest siedzibą gminy Grzegorzew, a mimo to Powiat

uwzględnił i dofinansowuje przedmiotową linię komunikacyjną w celu zaspokojenia

potrzeb przewozowych mieszkańców. Wnioskowane przez Wójt Grzegorzewa

rozszerzenie w/w linii autobusowej do końca 2019 r. z przyczyn technicznych

i finansowych jest niemożliwe, natomiast w przypadku planowanych zmian

w istniejącej komunikacji autobusowej o charakterze użyteczności publicznej zostanie

wzięte pod rozpatrzenie.

7. Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221/DT/194/2019 - dot. wykonania

niezbędnych wyprowadzeń oraz przyłączy poza obręb ulicy podczas realizacji robót

związanych z "Rozbudową ulicy Nagómej w Kole". Powyższe prace pozwolą uniknąć

późniejszej rozbiórki i odtwarzania nawierzchni jezdni i chodników. Zarząd przyjął do

wiadomości.

8. Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221/DT/195/20l9 - prośba

o regulację gruntów wraz z wypłatą należnego odszkodowania za zajęcie części

działek prywatnych w celu realizacji zadania "Przebudowa ulicy Ogrodowej

w Dąbiu", Zarząd powróci do tematu.

9. Zarząd powrócił do tematu organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kolejowa - Piaski

- Blizna. Zarząd wyraził zgodę na montaż spowalniaczy na ul. Kolejowej.

1O. Dyrektor Kujawa poruszył temat dot. utrzymania czystości na ulicach powiatowych

w mieście Kole. Proponuje się zatrudnienie 2 osób w ramach stażu z Powiatowego

Urzędu Pracy na okres 5 miesięcy (4 miesiące staż + 1 miesiąc zatrudnienie).

W przypadku zatrudnienia 2 osób na cały etat koszty w 2020 r. wyniosłyby ok

24.000 zł. Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie w ramach stażu 2 osób, wymagane

zatrudnienie po skończonym stażu będzie na 12 etatu.

Następnie Skarbnik poruszył kwestie związane z realizacją zadań drogowych wspólnie

z Gminami. Wprowadza się do budżetu powiatu na 2019 r. następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg na realizację zadania

inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków
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Drugi-Police Średnie" w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na

realizację zadania. Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gminy Kościelec

(Uchwala Nr X//77/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 19 września 2019 roku), a po stronie

powiatu z rezerwy ogólnej.

2. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole z przeznaczeniem

na realizację zadania pn.: "Zakup fotoradaru" . Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej

pomocy finansowej z Gminy Osiek Mały (Uchwała Nr 89/19 Rady Gminy Osiek Mały

z dnia 24 września 2019 r.).

3. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg na realizację nowego

zadania pn.: "Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej w m. Długie ". Środki na

ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej w wysokości 59 932,00 zł oraz z niewykorzystanych

środków własnych powiatu w wysokości 40 068,00 zł na zadania: "Przebudowa drogi

powiatowej nr 3405P Kłodawa-Dąbrowice" (27 330,00 zł), "Przebudowa drogi

powiatowej nr 3411 P w Rdutowie" (12 738,00 zł). Zabezpieczenie środków własnych

wynika z tego, że sesja Rady Gminy Chodów odbędzie się 30 września 2019 r.

4. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Kole w związku z podjętymi

uchwałami przez Radę Gminy w Grzegorzewie z dnia 24 września 2019 roku w sprawie

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego. Dochody

zmniejsza się: dział 600, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 82 624,14 zł. Pomoc finansową

na dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Kolskiego w wysokości 200 000,00 zł

zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do wysokości 0,00 zł (Uchwała Nr X169.2019 Rady

Gminy Grzegorzew z dnia 24 września 2019 roku). Udziela się pomocy finansowej dla

Powiatu Kolskiego na zadanie pn.: "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce

w miejscowości Barłogi" w kwocie 117375,86 zł (Uchwala Nr XI.70.2019 Rady Gminy

Grzegorzew z dnia 24 września 2019 roku).

5. Zmienia się plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole z tytułu:

a) zmniejszenia wartości zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni odcinka drogi

powiatowej nr 3418P Ochle-Młynek" o kwotę 80045,00 zł do wysokości 16 9955,00 zł

(dz, 600, rozdz. 60014, § 6050). Zgodnie z Uchwałą Nr 87/19 Rady Gminy Osiek Mały

z dnia 24 września 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr 27/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.

pomoc finansowa Gminy Osiek Mały na ww. zadanie wynosi 67 982,00 zł.
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b) zwiększenia wartości zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni odcinka drogi

powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo" o kwotę 80 045,00 zł do wysokości 330

045,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050). Zgodnie z Uchwałą Nr 87/19 Rady Gminy

Osiek Mały z dnia 24 września 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr 27/19 z dnia 24 stycznia

2019 r. pomoc finansowa Gminy Osiek Mały na ww. zadanie wynosi 132018,00 zł.

Ad.4
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek poruszyła temat nagród

Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wpłynęło 13 wniosków dla nauczycieli oraz 6

wniosków dla dyrektorów. W budżecie powiatu zabezpieczono na ten cel środki w wysokości

45.485,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na przyznanie 18 nagród, 13 dla nauczycieli oraz 5 dla

dyrektorów.

Następnie p. Szkudlarek przedstawiła pisma:

1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - dot. wyrażenia

zgody na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego posiadającego kwalifikacje

z zakresu pedagogiki specjalnej. Zarząd nie wyraził zgody. Naczelnik Wydziału

Oświaty, Kultury i Promocji ustali wspólnie z Dyrektorem szkoły możliwość

rozwiązania tej sprawy.

2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - dot. wyrażenia

zgody na funkcjonowanie monitoringu w budynku szkoły. Zgodnie z art. 108a pkt.1

oraz pkt. 9 ustawy Prawo oświatowe Dyrektor szkoły zobowiązany jest do uzyskania

zgody organu prowadzącego na prowadzenie monitoringu. W związku z powyższymi

przepisami Zarząd Powiatu wyraził zgodę.

3. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,

D.410.2.2019 - prośba o przyznanie dla ucznia tygodniowego wymiaru zajęć

rewalidacyjnych. Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie zajęć rewalidacyjnych

w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział

Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje szkołę.

4. Stowarzyszenie na Rzecz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu

"W Koło Sztuki" - prośba o podjęcie współpracy w organizacji obchodów jubileuszu

40-lecia powołania Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych prośba

o sfinansowanie cateringu. Z uwagi na wieloletnią współpracę ze szkołą Zarząd
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wyraził zgodę na przygotowanie cateringu przez ZSRCKU w Kościelcu. Wydział
Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje szkołę.

5. Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.16.5.2019 - dot. zmiany planu

wydatków między paragrafami. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł

w dziale 921, rozdział 92195 § 4170 celem dostosowania planu do zakresu

realizowanych zadań. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 921,

rozdział 92 95 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań
promocji Powiatu. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto p. Szkudlarek poinformowała o projekcie szkoleniowym Wielkopolskiego Związku

Piłki Nożnej - kadra powiatu. Ma on na celu ujednolicić i usystematyzować szkolenie

w województwie. W każdym powiecie Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego

powołał trenera, którego zadaniem będzie m.in. prowadzenie dodatkowych treningów dla

najzdolniejszych zawodników z lokalnych klubów piłkarskich oraz bieżąca selekcja

zawodników do kadry regionu i województwa. Do Starostwa zwrócił się trener kadry powiatu

kolskiego z prośbą o udostępnienie w okresie zimowym sali sportowej przy LO w Kole lub

ZSE-A w Kole do treningów. Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie sali sportowej,

p. Szkudlarek porozmawia z Dyrektorami obu szkół, którą z sal udostępnić.

Ad.5

Zarząd zaakceptował przedstawioną przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej

p. Chęcińskiego (na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 18 września br.) kandydaturę

p. Iwony Wiśniewskiej wyłonioną przez Komisję Konkursową na stanowisko Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Następnie Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak omówiła dwa projekty
uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O
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Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.48.62.2019

• w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.48.63.2019

W/w uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego wejdą w życie z dniem O1 października 2019 r.

Następnie p. Urbaniak zwróciła się z prośbą o zmianę planu wydatków między paragrafami.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 832.000,00 zł w dziale 851 rozdział 85111 § 6220

z zadania pn.: "Przebudowa oddziału chirurgii i doposażenie bloku operacyjnego w SPZOZ

w Kole". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 832.000,00 zł w dziale 851

rozdział 85111 § 6220 na zadanie pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz

wyposażenie SPZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz

mieszkańców powiatu". Zarząd wyraził zgodę.

Ad.6

Pan Robert Jokiel - pracownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania powrócił do tematu

dofinansowań przyznawanych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Gminy zwróciły się

z prośbami dotyczącymi zmiany zapisu w umowie dot. aktualnych wpisów w KRS, w części

OSP nastąpiły zmiany w zarządach a aktualizacja wpisu w KRS trwa ok. 3 miesięcy. Stąd

propozycja aby zapis w umowie dotyczył aktualnych wpisów w KRS w zakresie osób

upoważnionych do podpisywania umów, do reprezentowania jednostki w sprawach

finansowych. Zarząd wyraził zgodę na zmianę zapisu.

Ponadto p. Jokiel zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków finansowych między

paragrafami z przeznaczeniem na zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz

remonty sprzętu - zakup przyczepki samochodowej. Koszt zakupu ok. 8.000/9.000 zł. Zarząd

wyraził zgodę.

Ad.7

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:

7



1. Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska, NŚ.684.1.1.2019 - prośba

o zwiększenie planu finansowego na 2019 r. o kwotę 10.200,00 zł w związku ze

zwiększeniem planu dotacji celowych na 2019 rok. Środki przeznacza się na

sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej

wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg

publicznych (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I3111.337.2019. 7 z dnia

17.09.2019 r.). Zarząd wyraził zgodę.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Kole, KO.AW.0613-3812019 - prośba o wyrażenie zgody

i uwzględnienie w projekcie budżetu na 2020 r. remontu łazienki i toalety dla osób

niepełnosprawnych znajdującej się na parterze budynku przy ul. Sienkiewicza 27.

Szacowany koszt remontu - ok. 45.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę, Powiatowy

Urząd Pracy uwzględni remont w swoim projekcie budżetu na 2020 r.

3. Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu Kolskiego, BRZ.0012.4.9.2019 - dot.

zwiększenia budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w związku ze

zmniejszeniem środków finansowych PFRON o kwotę 42.908,00 zł, co będzie

skutkowało niewystarczającą ilością środków na realizację zadań z zakresu

rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zarząd nie widzi możliwości zwiększenia

środków finansowych w 2019 r. z uwagi na wiele innych zadań Powiatu, które zostały

już rozpoczęte.

4. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,

G.311.10.2019 - prośba o dokonanie zmian w planie finansowym - zwiększa się

dochody w dziale 801, rozdział 80115 na kwotę 34.500,00 zł, w dziale 854, rozdział

85410 na kwotę 35.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na łączną kwotę

13.139,00 zł oraz zwiększa na łączną kwotę 47.599,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - prośba o dokonanie

zmian w planie finansowym. Wydatki zmniejsza się na łączną kwotę - 26.095,00 zł,

jednocześnie zwiększa się wydatki na łączną kwotę - 26.095,00 zł (przesunięcia

między paragrafami). Zarząd wyraził zgodę.

6. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.15.2019 - prośba o dokonanie

zmian w planie finansowym - zmniejszenie planu wydatków w zakresie dokształcania

nauczycieli na kwotę 900,00 zł. Środki te przeznacza się na zapłatę za
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przeprowadzenie okresowych szkoleń nauczycieli oraz pracowników administracji

i obsługi szkoły w zakresie BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Zarząd

wyraził zgodę.

7. Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.312.14.20 19 - prośba

o dokonanie zmian w planie finansowym - zmniejszenie planu wydatków na łączną

kwotę 1.500,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę

1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zarząd wyraził

zgodę.

8. Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.312.13.2019 - prośba

o dokonanie zmian w planie finansowym - zwiększenie dochodów na łączną kwotę

904,00 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 5.218,00 zł oraz zwiększa

o kwotę 5.272,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych. Zarząd wyraził zgodę.

Ad.8

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

Lc,~,/·(. \\\........... I",\.J.~'.. . .

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

A...................~i1 .
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