
Protokół nr 0022.51.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 16 października 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. 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

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.l

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.50.2019

z dnia 10 października 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2019 r.:

1. Wojewoda Wielkopolski, FB-1.3111.369.2019.6 - informacja o zwiększeniu planu

dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 336.805,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie

dla jst na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części
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obsługi administracyjnej zadania. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków do

budżetu.

2. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.361.2019.7 - informacja o zmniejszeniu planu

dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 187.811,00 zł (składki za osoby bezrobotne bez

prawa do zasiłku) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych

zadań. Zarząd przyjął do wiadomości.

3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.32.2019 -

w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji

celowych Komendant zwraca się z prośbą o ujęcie kwoty 5.119,00 zł w dziale 754

rozdział 75411 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz

pracy oraz na materiały pędne i smary. Zarząd wyraził zgodę,

4. Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania, BZ.3026.6.2019 - dot. przesumęera między

rozdziałami środków finansowych w kwocie 8.262,15 zł z przeznaczeniem na zakup

przyczepy ciężarowej samochodowej. Zarząd wyraził zgodę.

5. Wydział Organizacyjny, OR 3026.2.2019 - dot. przesunięcia środków finansowych

w łącznej kwocie 100.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

(100.000,00 zł) oraz promocję zdrowia - zakup usług pozostałych (500,00 zł). Zarząd

wyraził zgodę.

6. Wydział Organizacyjny, OR 3026.2.2019 - prośba o zabezpieczenie środków

w budżecie powiatu na 2020 r. w dziale 750 rozdział 75020 § 4300 - zakup usług

pozostałych z przeznaczeniem na zadania:

• "Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa

Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27" -

367.200,00 zł na lata 2020 - 2022;

• "Świadczenie usług ochrony osób mierna w budynkach oraz zespołu garaży

Starostwa Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i

ul. Sienkiewicza 27" - 525.600,00 zł na lata 2020 - 2022.

Zarząd powróci do tematu po konsultacji z Sekretarzem Powiatu.

7. Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska, NŚ.P.684.2.2019 - prośba

o przesunięcie między paragrafami środków finansowych w kwocie 18.419,00 zł
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z przeznaczemem na wykup nieruchomości pod fragment drogi powiatowej

w Grzegorzewie, a także wykup nieruchomości w Kole - pod budowę ronda przy

ul. Toruńska - Towarowa - Piaski. Zarząd wyraził zgodę.

8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole, PINB 311.10.2019 - prośba

o przesunięcie między paragrafami środków finansowych w kwocie 29.477,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz komputerów, a także na

zwiększenie kosztów związanych z nagrodą jubileuszową. Zarząd wyraził zgodę.

9. Urząd Gminy Chodów, RG.0007.1.19 - uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia

dotacji celowej (40.000,00 zł) na realizację zadania "Remont nawierzchni asfaltowej

drogi powiatowej w m. Długie" oraz w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy

finansowej w wysokości 24.000,00 zł na realizację zadania "Przebudowa odcinka

drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku

miejscowości Rdutów". Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków do budżetu.

10.Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.18.2019 - prośba o przesunięcie

między paragrafami środków finansowych w kwocie 30.198,51 zł z przeznaczeniem

na składki na ubezpieczenie społeczne. Zarząd wyraził zgodę,

11.Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.3110.7.2019 -

informacja o wysokości brakujących środków na funduszu płac oraz pochodnych -

176.136,00 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.

12.Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,

G.311.13.2019 - prośba o przesunięcie między paragrafami środków finansowych

w kwocie 0,02 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne. Zarząd

wyraził zgodę.

13.Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole, ZOEW 7071.03.2019 -

prośba o przesunięcie między rozdziałami i paragrafami środków finansowych

w łącznej kwocie 302.156,76 zł z przeznaczeniem na specjalną szkołę podstawową,

wynagrodzenia, nauczanie indywidualne, zakup żywności, umowy zlecenia, wywóz

nieczystości, deratyzację, ścieki, zakup usług zdrowotnych. Skarbnik poinformował,

że konsultował aktualność planu dochodów jednostki z główną księgową ZOEW,

która potwierdziła w/w zmiany. Zarząd wyraził zgodę.
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Ponadto Skarbnik poinformował o podaniu przez Ministra Finansów planowanej na 2020 r.

kwoty:

• dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- 17.092.479,00 zł;

• subwencji ogólnej - 58.133.523,00 zł;

• części oświatowej subwencji ogólnej - 48.034.817,00 zł.

Zarząd zapoznał się.

Ad.4

W posiedzeniu uczestniczyły: Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak oraz

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska.

W trakcie posiedzenia poruszono następujące tematy:

• list otwarty lekarzy z Oddziału Chirurgii w SPZOZ w Kole, w którym zwracają się

z prośbą o spotkanie z Burmistrzem Miasta Koła oraz Starostą Powiatu Kolskiego

w celu wyjaśnienia słów Burmistrza na temat funkcjonowania SPZOZ w Kole,

zamieszczonych w tygodniku "Przegląd Kolski". Starosta wyraził zgodę na spotkanie

z lekarzami, oczekuje na wyznaczenie przez nich terminu. Starosta poprosił

p. Dyrektor o przekazanie informacji lekarzom.

• pismo p. Cezarego Borowskiego, lekarza anestezjologa w SPZOZ w Kole, dot. braku

w szpitalu sali nadzoru pooperacyjnego. Pani Wiśniewska poinformowała, że udzieliła

już odpowiedzi w tej sprawie. Sala nadzoru pooperacyjnego przewidziana jest

w nowym budynku szpitala (nowy blok operacyjny), który nie został jeszcze oddany

do użytkowania.

W dalszej części posiedzenia p. Wiśniewska omówiła program naprawczy SPZOZ w Kole.

Jego celem są m.in.: działania zmierzające do zwiększenia przychodów, zahamowania

przyrostu zadłużenia, redukcji zadłużenia, optymalizacji kosztów działalności, dostosowania

zatrudnienia do zakresu 1 skali reprezentowanych zadań oraz obowiązującego

ustawodawstwa, osiągnięcie wyniku finansowego na koniec 2021 r. na poziomie zerowym.

Następnie p. Wiśniewska przedstawiła analizę sytuacji ekonomiczno - finansowej za

poprzedni rok obrotowy dokonaną na podstawie wskaźników ekonomiczno - finansowych

w oparciu o dane ze sprawozdania finansowego za rok 2018. W dalszej kolejności członkowie
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Zarządu zapoznali się z charakterystyką poszczególnych oddziałów, komórek medycznych

i niemedycznych wraz z kosztami w 2018 r. Na zakończenie p. Wiśniewska przedstawiła

działania naprawcze mające na celu zrównoważenie kosztów z przychodami, podnoszenie

jakość świadczonych usług oraz działania w zakresie inwestycji i posiadanego majątku. Zarząd

zapoznał się z programem naprawczym.

Następnie p. Lilla Urbaniak przedstawiła pismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Oddział

w Kole - prośba o współorganizację i dofinansowanie konferencji kardiologiczno

kardiochirurgicznej. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie do kwoty 2.500,00 zł.

Ad.5

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska p. Jóźwiak poinformowała

o nabyciu przez Powiat Kolski nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 56/2 o powierzchni

0,0270 ha, położonej w Kole przy ul. Poniatowskiego 25 (przy SPZOZ w Kole). Na działce tej

znajdują się garaże, które od poprzedniego właściciela wynajmowała wspólnota mieszkaniowa

"Cichy Kąt". Wspólnota zwróciła się z wnioskiem, w którym wyraziła chęć nabycia w/w

nieruchomości w celu dalszego korzystania z garaży. Zarząd wyraził zgodę na wynajem

wspólnocie do końca 2019 r. znajdujących się na działce garaży na takich samych warunkach,

na jakich wynajmowali od poprzedniego właściciela. W tym czasie Zarząd podejmie rozmowy

z dyrektorem SPZOZ w Kole w kwestii dalszego przeznaczenia w/w nieruchomości.

W dalszej części posiedzenia p. Jóźwiak powróciła do tematu administrowania budynkiem

mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza (obok ZSE-A w Kole). Potwierdziła brak zainteresowania

tym tematem przez podmioty zewnętrzne, natomiast Wydział Organizacyjny nie ma

możliwości prawnych aby zająć się administrowaniem. W związku z powyższym Zarząd podjął

decyzję, że administrowaniem w/w budynkiem zajmie się pracownik Wydziału Nieruchomości

i Ochrony Środowiska p. Witkowska.

Ponadto p. Jóźwiak zaproponowała przekazanie Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole zadań

związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne wraz

z zabezpieczonymi na ten cel środkami finansowymi. Pani Naczelnik argumentuje swoją

propozycję pojawiającymi się często nieścisłościami dot. kwestii aktualności granic, które

ujawniają się przy pracach geodezyjnych związanych z podziałem. Pani Jóźwiak

poinformowała, że rozmawiała już z Dyrektorem Kujawą o tej propozycji. Zarząd omówi temat

z Dyrektorem Kujawą.
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Ad.6
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa

oraz p. Orchowska.

Dyrektor Kujawa poruszył następujące sprawy:

1. zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 25 października 2019 r.

W związku z powyższym zachodzi konieczność obniżenia stawek opłat za zajęcie

pasów drogowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to dla Powiatu obniżenie

obowiązujących stawek: dla zajęć pasa drogowego w celu prowadzenia robót z 3

zł/l mvl doba do 0,20 zł/Irrr'/I doba, natomiast dla umieszczenia urządzeń

infrastruktury technicznej z 15 - 200 zł/Imvl doba do 20 zł/Irnvl doba. Z uwagi na

drastyczne obniżenie dochodów Powiatu p. Kujawa proponuje zastosować stawki

maksymalne (wynikające z ustawy) dla urządzeń telekomunikacyjnych, a stawki dla

pozostałych urządzeń zachować w stanie niezmienionym. Zarząd poprosił PZD

o przygotowanie wyliczeń straty jaka powstanie w związku z wejściem w życie w/w

ustawy oraz propozycji stawki za zajęcie pasa drogowego w pozostałym zakresie,

nieobjętym w/w ustawą.

2. możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury (10%

rezerwa subwencji ogólnej) na inwestycje na drogach publicznych, w tym budowę lub

przebudowę obiektów inżynierskich. Zarząd proponuje złożenie wniosków na budowę

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Aleja Jana Pawła II - Powstańców

Wielkopolskich - Powstania Warszawskiego w Kole oraz na przebudowę sygnalizacji

świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza- Toruńska- 3-go Maja w Kole.

3. powrócił do tematu możliwości zaprojektowania skrzyżowania ulic

Nowowarszawskiej i Żelaznej w Kole. W październiku 2018 r. firma KAAR Ryszard

Kubiak wystąpiła o wydanie opinii dotyczącej odstępstwa od przepisów techniczno -

budowlanych zawartych w przedmiocie możliwości zaprojektowania w/w

skrzyżowania. Zarząd Powiatu (poprzedniej kadencji) pozytywnie zaopiniował

możliwość zaprojektowania skrzyżowania w/w ulic w odległości między

skrzyżowaniami mniejszej niż wymagana (150 m) w przepisach techniczno -

budowlanych zawartych w § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Transportu
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i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie pod warunkiem poniesienia przez

Inwestora wszelkich kosztów w/w inwestycji wraz z przebudową całego odcinka ulicy

Żelaznej i Ogrodowej oraz nieodpłatnego przeniesienia wytworzonego majątku na

rzecz Powiatu Kolskiego. Zarząd Powiatu podtrzymał powyższe ustalenia.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.ADTE-

SZ.201.3.2.20l9.IK - wyjaśnienia dla p. Brzoskiej dot. przedłużenia dzierżawy gruntu

pod konstrukcję wieży antenowej. Zarząd przyjął do wiadomości.

2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole,

SPZOZ.SD.004.8.20l9IW - propozycja terminów dotyczących porozumienia na

zadanie: "Zakup ambulansu typu C na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole". Zarząd zapoznał

su,.

3 . E!<·';'~amieszkałej vi t{- dot. prowadzonego postępowania
----~--~----~/ --------~.,

egzekucyjnego za zajęcie pasa drogowego. Zarząd skierował sprawę do Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole.

4. Wojewody Wielkopolskiego, SN-VII.750.32.2019.14 - informacja o braku zrzeczenia

się przez Wojewodę odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości

położonej w Smólnikach Osieckich. Zarząd przyjął do wiadomości.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

..........~::'m~Yk9:-: .

1. Robert Kropidłowski

Podpisy Członków Zarządu:
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2. Sylwester Chęclński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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