
Protokół nr 0022.52.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 23 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

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 m 0022.51.2019

z dnia 16 października 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Część wyjazdowa posiedzenia Zarządu Powiatu odbyła się na terenie gminy Osiek Mały.

Członkowie Zarządu wizytowali drogę powiatową nr 3206P w związku z planowaną

inwestycją "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce".
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Ad.4
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2019 r.:

1. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.418.2019.6 - informacja o zwiększeniu planu

dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 35.151,00 zł z przeznaczeniem na

dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zarząd

przyjął do wiadomości.

2. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.19.2019 - prośba o zwiększenie

planu wydatków o kwotę 517,00 zł w związku ze zwiększeniem odpisu ZFŚS na

emeryta/rencistę - pracownika niepedagogicznego. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych 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 0025.52.68.2019

Następnie Zarząd Powiatu dyskutował na temat projektu budżetu powiatu na 2020 r. Zarząd

proponuje: zabezpieczenie środków finansowych na remonty, modernizacje obiektów

sakralnych znajdujących się na terenie powiatu, zwiększenie o 5% (w stosunku do budżetu

powiatu na 2019 r.) środków finansowych dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Kole. Członkowie Zarządu podjęli również temat dot. zabezpieczonych w projekcie

budżetu na 2020 r. środków finansowych przeznaczonych na oświatę,

Ad.5

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin omówiła projekt uchwały

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV /96/2019 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

w Powiecie Kolskim w 2019 r.
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W wyniku dokonanego przez Zarząd PFRON podziału dodatkowej kwoty zwiększającej

środki dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań w 2019 roku z uwzględnieniem wzrostu

środków Funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika

w WTZ wystąpiła konieczność zwiększenia zobowiązania dotyczącego dofinansowania

kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 25.500,00 zł. W związku

z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia po stronie Powiatu środków finansowych na

dofinansowanie 12% dla trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie

powiatu kolskiego w kwocie 3.477,27 zł. Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały,

wyraził także zgodę na zwiększenie środków dla WTZ (3.477,27 zł).

Ad.6
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury l Promocji p. Szkudlarek poruszyła następujące

tematy:

1. prośba o dokonanie zmian w planie finansowym wydziału - przesunięcie środków

w łącznej kwocie 30.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup gadżetów promocyjnych

oraz rzutnika dla Liceum Ogólnokształcącego w Kole, który będzie wykorzystywany

m.in. podczas wydarzeń powiatowych. Zarząd wyraził zgodę.

2. prośba o wsparcie finansowe organizowanego corocznie przez Zespół Szkół

Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie projektu "Krzyżowa", którego celem

jest przybliżenie uczniom polskim i niemieckim wspólnej historii, likwidowanie

uprzedzeń zachowań ksenofobicznych, nawiązanie nowych kontaktów,

komunikowanie w obcym języku. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie

do 2.500,00 zł.

3. pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła n/Wartą - prośba o współorganizację

benefisu p. Kazimierza Kasperkiewicza z okazji 90. rocznicy urodzin i 30. rocznicy

działalności regionalistycznej. Stowarzyszenie zwróciło się również z prośbą

o pokrycie kosztów wyżywienia dla wykonawców części artystycznej benefisu

w kwocie 625,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

4. opinia do pisma Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kole w sprawie nauczania

indywidualnego dla ucznia. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji (OP.4352.l3.2019)

pozytywnie opiniuje wniosek w wymiarze 12 godz. tygodniowo. Zarząd wyraził
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zgodę, zajęcia zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie

szkoły. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje szkołę.

5. pismo Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,

D.3132.3.2019 - prośba o przyznanie dodatkowych środków finansowych na

realizację decyzji Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Wydana decyzja

dotyczy budynku internatu przez wykonanie rozwiązań zamiennych zawartych

w ekspertyzie technicznej określającej wymagania ze względu na warunki

bezpieczeństwa pożarowego budynku. Do realizacji wspomnianej ekspertyzy

technicznej konieczne jest opracowanie projektów i przygotowanie kosztorysów wraz

ze specyfikacjami technicznymi. W związku z tym Dyrektor ZSRCKU w Kościelcu

zwrócił się do sześciu firm z zapytaniem ofertowym, odpowiedź uzyskał od trzech.

Następnie na prośbę Zarządu Powiatu przeprowadzono negocjację cenowa

z oferentem i ostatecznie otrzymano ofertę na kwotę 34.470,75 zł. Obecnie w budżecie

jednostki znajdują się środki w kwocie 27.385,98 zł, które można przeznaczyć na w/w

zadanie. W związku z powyższym Dyrektor zwraca się z prośbą o możliwość

przesunięcia w/w środków na opracowanie projektów i przygotowanie kosztorysów

wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz dodatkowo o dofinansowanie zadania

w kwocie 7.084,77 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Na zakończenie p. Szkudlarek omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania

publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu

kolskiego w 2020 roku.

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 0025.52.69.2019
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W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa,

p. Orchowska oraz p. Łączkowski.

Dyrektor Kujawa poruszył następujące sprawy:

1. pismo Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Kole - wniosek o uzgodnienie

lokalizacji przyłącza kanalizacji deszczowej. Zarząd zaopiniował pozytywnie.

2. pismo PZD.GK.139.10.2019 - dot. dokonania zmian w planie finansowym -

przesunięcie między paragrafami kwoty 994,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na

ZFŚS. Zarząd wyraził zgodę.

3. powrócił do tematu możliwości ubiegania SIę o dofinansowanie z Ministerstwa

Infrastruktury (10% rezerwa subwencji ogólnej) na inwestycje na drogach

publicznych, w tym budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich. Zarząd na

posiedzeniu w dniu 16 października br. zaproponował 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. Dyrektor

Kujawa poinformował, że do złożenia wniosków niezbędna będzie uchwała Rady

Powiatu o zabezpieczeniu wkładu finansowego, ponadto na budowę sygnalizacji

świetlnej na skrzyżowaniu ulic Aleja Jana Pawła II - Powstańców Wielkopolskich -

Powstania Warszawskiego w Kole Powiat nie posiada stosownej dokumentacji

technicznej. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na

opracowanie dokumentacji.

4. powrócił do tematu zmiany ustawy o wspieramu rozwoju usług i SIeCI

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, w związku z którą zachodzi

konieczność obniżenia stawek opłat za zajęcie pasów drogowych urządzeń

telekomunikacyjnych. Pani Orchowska przygotowała wyliczenia straty jaka powstanie

w związku z wejściem w życie w/w ustawy - za zajęcie pasa drogowego dla

umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej strata wyniesie ok. 150.000,00 zł.

Zarząd poprosił również o wyliczenie o ile wzrosła inflacja od dnia podjęcia uchwały

Rady Powiatu w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasów drogowych.
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Starosta powrócił do tematu planowanej budowy obwodnicy północnej miasta Koła.

Przedstawił harmonogram prac związanych z inwestycją oraz proponowany podział

finansowy inwestycji: 33% Powiat, 33% Gmina Koło, 33% Gmina Miejska Koło. Następnie

p. Kujawa przedstawił koszt realizacji inwestycji w 2019 r. (30.000,00 zł), który obejmuje

przygotowanie map geodezyjnych niezbędnych do zlecenia i opracowania w późniejszym

terminie koncepcji budowy obwodnicy. Zarząd nie wniósł uwag i poprosił o przeprowadzenie

rozmów z Wójtem i Burmistrzem.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania, BZ.3026.3.2019 - dot. przesunięcia między

paragrafami środków finansowych w kwocie 147,08 zł z przeznaczeniem na szkolenie

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zarząd wyraził zgodę.

2. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.33.20l9 -

dot. przesunięcia między paragrafami środków finansowych w kwocie 53.273,00 zł z

przeznaczeniem na pomoc mieszkaniową dla funkcjonariuszy, dofinansowanie do

studiów niestacjonarnych, nagrody uznaniowe, odpis na ZFŚS. Zarząd wyraził zgodę.

3. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole,

SPZOZ.DN.004.9.20l9 IW - planowane działania inwestycyjne w 2020 r. Zarząd

zapoznał się.

4. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/22l/DT/193120l9 - pismo do mieszkańca

ul. 3-go Maja w Kole dot. braku możliwości kontynuacji w 2020 r. remontu ul. 3-go

Maja. Zarząd zapoznał się.

Ponadto Zarząd:

• podjął decyzję (nr GN.P.6844.4.2019) w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na

rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kole nieruchomością przeznaczoną pod

przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej położonej w Kole, przy ul. Toruńskiej

(nr działki 37/2);

• zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zatwierdzenia

Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.
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•

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:

l. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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