
Protokół nr 0022.50.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 10 października 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 900• Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

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

l. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

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 0022.49.2019

z dnia 02 października 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

W posiedzeniu uczestniczył p. ~ d z Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy, który

przedstawił wyniki audytu przeprowadzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym w Kole. Zastrzeżenia audytora dotyczyły m.in.:
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• kwestii finansowych - pokrywanie wydatków z różnych działów i paragrafów,

z których nie powinny być pokrywane, ponadto przekazywane jednostce środki

w ramach subwencji są niewystarczające na bieżącą działalność,

• kwestii podpisywania umów - zostały zawarte umowy wieloletnie z zewnętrznymi

podmiotami, które nie zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Powiatu,

• kwestii organizacyjnych - nieprawidłowy przepływ informacji wewnątrz jednostki

oraz pomiędzy jednostką a Starostwem Powiatowym, ponadto nie został

wprowadzony system zastępstw.

Zarząd zapoznał się z wynikami audytu i poprosił o przekazanie dokumentu w wersji

papierowej. W trakcie dyskusji poruszono także temat dot. wydawania orzeczeń

o niepełnosprawności - Starosta prosi o skontrolowanie dat wpływu orzeczeń do szkół, dla

których Powiat jest organem prowadzącym.

Ad.4
Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania p. Jokiel zwrócił się do Zarządu z prośbą

o wyrażenie zgody na zmianę zapisu "Zakresu przedmiotowego dotacji dla jednostek OSP

z terenu powiatu kolskiego na rok 2019", stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy

dot. pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu gminnego w formie dotacji

celowej na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego". Zmianie ulega zapis

dotyczący inwestycji budowlanych. Proponuje się następujący zapis: "Budowa, rozbudowa,

~ remonty garaży - w tym wymiana bramy garażowej". Zarząd wyraził zgodę na dokonanie

zmiany.

Ad.5

Skarbnik omówił następujące pisma:

1. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221/DT/209/2019 - propozycja

finansowania inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P" oraz "Przebudowa

drogi powiatowej nr 3403P Powierci e Kolonia - Leśnica". Na oba zadania Powiat

otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: na "Przebudowę

drogi powiatowej nr 3400P" - 283.756,00 zł, natomiast na "Przebudowę drogi

powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia - Leśnica" - 1.017.305,00 zł.
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2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole,

SPZOZ.SD.071.13.2019 IW - prośba o dofinansowanie zadania "Zakup ambulansu

typu C na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole". Szpital pozyskał na to zadanie 400.000,00 zł

w ramach dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia, jednak koszt zakupu ambulansu

wraz z częściowym, niezbędnym wyposażeniem to kwota 505.000,00 zł. W związku

z powyższym dyrektor SPZOZ zwróciła się z prośbą o dofinansowanie w kwocie

105.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ad.6
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska p. Jóźwiak poinformowała o:

• szacowanym koszcie wykupu gruntów, które w przypadku budowy planowanej

obwodnicy północnej miasta Koła zostaną zajęte pod drogę. Według przyjętej wersji

nr 1 przebiegu drogi (od ul. Toruńskiej w Kole do Chojen) szacowany koszt wykupów

wyniesie ok. 5.000.000,00 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.

• końcu obowiązywania umowy zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Kole na

administrowanie budynkiem mieszkalnym przy Zespole Szkół Ekonomiczno -

Administracyjnych w Kole. Wydział dokonał rozeznania rynku w celu znalezienia

nowego administratora, z uwagi na brak zainteresowania tym tematem przez podmioty

zewnętrzne proponuje się, aby do końca 2019 r. administrowanie przejął Wydział

Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kole. Zarząd poprosił aby p. Jóźwiak

ustaliła z p. Palusińską czy istnieje taka możliwość.

Obecny na posiedzeniu Dyrektor ZSRCKU w Kościelcu p. Kujawa powrócił do tematu

przyznania dodatkowych środków finansowych na realizację decyzji Komendanta

Państwowej Straży Pożarnej w Kole z dnia 15.04.2019 r. Decyzja dotyczy budynku internatu.

Pan Kujawa poinformował, że konieczne jest sporządzenie projektu: oddymiania dla dwóch

klatek schodowych, projektu budowlanego wielobranżowego w zakresie dostosowania

budynku do założeń ekspertyzy technicznej, zabezpieczenia przejść instalacyjnych na granicy

stref pożarowych oraz przygotowanie kosztorysów przedmiarów robót oraz specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Szkoła wysłała zapytania ofertowe do

sześciu firm, odpowiedziały tylko trzy. Najtańsza oferta opiewa na kwotę ok. 36.000,00 zł.
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Ponadto p. Kujawa poinformował o oszczędnościach powstałych z realizowanych wcześniej

zadań - ok. 26.000,00 zł, które chciałby przeznaczyć na sporządzenie w/w projektu. Zarząd

poprosił Dyrektora Kujawę o negocjację ceny z oferentem. Zarząd powróci do tematu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek

omówiła dwa projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

• w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Kolskiego dla

uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat

Kolski, osiągających wybitne wyniki w nauce, sportowe, artystyczne i społeczne '':

• w sprawie przyjęcia "Okresowego raportu monitoringowego o stanie realizacji

Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025 ",

Zarząd zapoznał się z projektami nie wnosząc uwag.

Następnie p. Szkudlarek zwróciła się z prośbą o wprowadzeniem zmian w budżecie powiatu

na 2019 r. polegających na: zmniejszeniu działu 801, rozdział 80195 §4210 o kwotę

54.310,00 zł oraz zwiększeniu planu dla szkół i placówek w związku z przyznaniem Nagród

Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarząd wyraził zgodę.

Ad.8

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

oraz p. Orchowska.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie pełnomocnictwa do

składania oświadczeń woli w sprawach majqtkowych Powiatu Kolskiego.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4 (Wicestarosta opuścił posiedzenie w trakcie jego trwania)

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.50.67.2019

W dalszej części posiedzenia rozpatrzono następujące pisma:
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1. Urzędu Miejskiego w Kole, IP.7021.1.21.2019 - dot. ujęcia w budżecie Powiatu na

2020 r. inwestycji w zakresie przebudowy ul. PCK oraz ul. Broniewskiego w Kole.

Powiat proponuje do wspólnej realizacji w 2020 r. z Gminą Miejską Koło budowę

sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Al.

Jana Pawła II, Powstańców Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego. Inwestycja ta

znacznie poprawi bezpieczeństwo, co jest priorytetem przy wyborze zadania.

Zakładany szacunkowy koszt inwestycji wynosi 500.000,00 zł. Zgodnie z wieloletnią

współpracą z wszystkimi Gminami Powiatu Kolskiego proponuje się partycypację

w kosztach: 50% Gmina Miejska Koło, 50% Powiat. W przyszły rok budżetowy

wpisuje się również wspólnie finansowana inwestycja dot. "Rozbudowy ulicy

Nagórnej w Kole". Z powodu dużego zaangażowania środków Powiatu w 2020 r. nie

mogą być brane pod uwagę dodatkowe inwestycje. Powiatowy Zarząd Dróg

przygotuje odpowiedź w tej sprawie.

2. Starosty Powiatu Kolskiego, KRD 7121-31.2019 - zatwierdzenie zmiany w projekcie

oznakowania stałego w zakresie odcinka ul. Kolejowej w Kole (skrzyżowanie

Kolejowa - Blizna Piaski) poprzez lokalizację progów wyspowych wraz

z oznakowaniem: Zarząd zapoznał SIę. Starosta poprosił Dyrektora Kujawę

o niezwłocznewykonąnie progów.

3. p.] o, zamieszkałego w Kole - prośba o poszerzenie wjazdu na

działkę poł6zoną na ul. Toruńskiej w Kole. Pan Kujawa poinformował, że PZD

realizuje tego typu zadania na koszt wnioskodawców. Powiatowy Zarząd Dróg

przygotuje odpowiedź w tej sprawie.

4. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221IDT/195/2019 - Zarząd powrócił do

tematu dot. regulacji gruntów wraz z wypłatą należnego odszkodowania za zajęcie

części działek prywatnych w celu realizacji zadania "Przebudowa ulicy Ogrodowej

w Dąbiu". Starosta zaproponował zorganizowanie spotkania z Burmistrzem Dąbia

w tej sprawie.

5. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZDI221/DT/210/2019 - pismo do wykonawcy

zadania "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole" dot. braku postępu prac budowlanych.

Dyrektor Kujawa poinformował, że kontaktował się z wykonawcą w tej sprawie.
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Firma poinformowała, że rozpocznie prace 14 października br. Zarząd przyjął do

wiadomości.

W ramach wolnych wniosków Wicestarosta nawiązał do tematu planowanego przejęcia przez

Starostwo księgowych ze szkół, dla których Powiat jest organem prowadzącym. Proponuje się

utworzenie referatu w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji. Zarząd wyraził zgodę.

Następnie Zarząd spotkał się z J którego firma świadczy usługi transportu węgla dla

Kopalni Węgla Brunatnego Konin. Starosta poinformował przewoźnika o pojawiających się

zastrzeżeniach mieszkańców ul. Toruńskiej w Kole dotyczących prędkości z jaką poruszają

się pojazdy ciężarowe przewożące węgiel oraz ich przejazdów w kolumnach. Według

mieszkańców pojazdy te nie przestrzegają obowiązującego na ul. Toruńskiej ograniczenia

prędkości, co w połączeniu ze złym stanem nawierzchni drogi powoduje uciążliwy hałas oraz

drgania. Starosta poprosił p o zwrócenie uwagi kierowcom na przestrzeganie
- --

ograniczeń prędkości oraz rozłożenie transportu na inne trasy tak, by pojazdy nie poruszały

się w kolumnach. Przewoźnik przekazał, że załadunek w Kopalni odbywa się w odstępach

czasowych po to, by pojazdy nie poruszały się w kolumnach. Jeśli dojdzie do przejazdu

w kolumnach to jest on wynikiem zdarzenia losowego (np. korek lub zatrzymanie pojazdów

na sygnalizacji świetlnej). Pan przekaże powyższe uwagi swoim kierowcom, poprosił

również o zgłoszenie mu kolejnychjeśli się takie pojawią,

Ad.IO

.-. Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: ta Krupińska
- l l
-. "\,1.........1\~ .._ .

Podpisy Członków Zarządu:

l. Robert Kropidłowski
- - ---

•• • • • • •• :::::. •••••••• ~o.f,-; .-:••••• ~•••••••
~-- !

2. Sylwester Chęciński
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3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

7


