
Protokół nr 0022.53.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 30 października 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 1000
• 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.l

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.52.2019

z dnia 23 października 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

W posiedzeniu uczestniczył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego p. Kozajda, który

poruszył następujące tematy:

• poinformował o posiedzeniu wyjazdowym Komisji Spraw Społecznych, które odbyło

się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole. Radny
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poruszył kwestie związane ze stanem technicznym oddziału chirurgii oraz sposobem

wykonywania robót budowlanych w nowym budynku SPZOZ. Pan Kozajda

zaproponował aby Zarząd zastanowił się nad wyciągnięciem konsekwencji w tej

sprawie. Członkowie Zarządu poinformowali, że inwestorem jest SPZOZ i wyciąganie

konsekwencji leży w gestii Dyrektora SPZOZ w Kole;

• zbyt małej liczby miejsc parkingowych przed Starostwem Powiatowym w Kole. Pan
Kozajda proponuje wyrównanie terenu parkingu za budynkiem przy ul. Sienkiewicza

27, co pozwoli na zwiększenie liczby miejsc parkingowych;

• kontynuowania rozmów z Komendantem Powiatowym Policji w kwestii możliwości

zaadaptowania budynku na ul. Mickiewicza 14 (po SOSW w Kole) na potrzeby

policji;

• włączenia Powiatu w organizację

w Dobrowie;

promocję 850-lecia utworzenia pustelni

• umieszczenia na terenie SPZOZ w Kole repliki figury Św. Bogumiła oraz nadania

imienia Św. Bogumiła szpitalowi;

• nawiązania współpracy z lokalnymi firmami w zakresie promocJI.

Wiceprzewodniczący proponuje dołączanie gadżetów promocyjnych firm do

gadżetów promocyjnych Powiatu, co zwiększy atrakcyjność takich upominków oraz

promocję Powiatu i lokalnych firm.

Ad.4
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2019 r.:

1. Zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i pochodne - 1.375.394,00 zł + 517,00 zł (odpis ZFŚS ZST w Kole) =

1.375.911,00zł. Zarząd wyraził zgodę;

2. zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok, z przeznaczeniem na zadania dotyczące

gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania

(pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-13111.369.2019.6) - 336.805,00 zł. Zarząd

wyraził zgodę;

3. zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg na realizację nowych zadań

pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektq geometrii
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skrzyżowania ulic Aleje Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich-Powstania

Warszawskiego" o kwotę 1.000,00 zł oraz "Budowa północnej obwodnicy Koła w ciqgu

drogi powiatowej nr 3205P" o kwotę 30.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy

ogólnej. Zarząd wyraził zgodę;

4. zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu niezaciągnięcia kredytu

bankowego w 2019 r. Zarząd wyraził zgodę;

5. zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 195.994,62 zł. Zarząd wyraził zgodę;

6. zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP

ZOZ w Kole na zadanie pn.: "Zakup aparatu USG na potrzeby pracowni

ultrasonograficznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole".

Środki na ten cel będą pochodziły ze zmniejszenia wartości zadania pn.: "Przebudowa

oddziału chirurgii i doposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole". Zarząd wyraził

zgodę;

7. Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na zwiększenie

odpisu na ZFŚS - 84,00 zł. Zarząd wyraził zgodę;

8. Zmienia się plan wydatków w ZSEA w Kole w celu dostosowania planu wydatków do

zakresu realizowanych zadań. Zarząd wyraził zgodę.

Wydatki zmniejsza się:

dział 801, rozdział 80115 § 4270 o kwotę 448,00 zł

dział 801, rozdział 80120 § 4440

Wydatki zwiększa się:

dział 801, rozdział 80115 § 4440

dział 80 l, rozdział 80195 § 4440

o kwotę 4.248,00 zł

o kwotę 4.664,00 zł

o kwotę 32,00 zł

Ad.5

Zarząd zaprosił na posiedzenie p. Wiśniewską - dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. W trakcie posiedzenia poruszono tematy dot.:

• depozytu sądowego na wypłatę pozostałych środków dot. zadania "Rozbudowa,

przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SPZOZ w Kole wraz z rozwojem usług

medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu";

• pisma SPZOZ.DKS.071.25.2019 - wniosek do umowy m OZ.032.41.2019 dot.

przekazania środków finansowych w kwocie 306.227,61 zł na dofinansowanie zadania
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"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na

rzecz mieszkańców powiatu". Zarząd poruszył kwestie dat wpływu dokumentów do

szpitala oraz Starostwa i terminów zapłaty faktur. Pani Wiśniewska wyjaśniła, że

zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą zapłata faktury następuje na podstawie

polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty doręczenia SPZOZ prawidłowo

wystawionej przez wykonawcę faktury. Z uwagi na wykonywanie zadania przy

pomocy podwykonawcy wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania faktu

wywiązania się przez niego z obowiązku zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia za

wykonane przez niego roboty, najpóźniej do 7 dni przed upływem terminu zapłaty

przez SPZOZ faktury na rzecz wykonawcy. W przypadku braku w/w potwierdzenia

bieg terminu płatności określony na fakturze ulega zawieszeniu. Pani Urbaniak

dodała, że Powiat ma 14 dni (od dnia wpływu wniosku SPZOZ do Starostwa

Powiatowego) na przekazanie środków z dotacji. Zarząd przyjął do wiadomości

wyjaśnienia. Starosta poprosił o dołączanie przez SPZOZ do faktur opisu, które

płatności są za roboty poprawkowe a które za roboty budowlane niezbędne do

zakończenia inwestycji.

Ad.6

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, OP.4352.l1.2019 - opinia do pisma Dyrektora

Zespołu Szkół Technicznych w Kole (ZST.D.413.5.2019) w sprawie wyrażenia zgody

na nauczanie indywidualne. Wydział OP pozytywnie opiniuje wniosek w wymiarze 12

godzin tygodniowo. Zarząd wyraził zgodę, zajęcia zostaną sfinansowane w ramach

środków zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji
poinformuje szkołę.

2. Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, OP.4352.13.2019 - opinia do pisma Dyrektora

Zespołu Opiekuńczo Edukacyjno Wychowawczego w Kole

(ZOEW.7071.17.2019) w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne.

Wydział OP pozytywnie opiniuje wniosek w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Zarząd

wyraził zgodę, zajęcia zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych

w budżecie szkoły. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje szkołę.
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"'-.

Następnie Starosta omówił dwa projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie zaopiniowania" Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koło na lata

2019 - 2022, z perspektywq do roku 2026"

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 0025.53.70.2019

• w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

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 0025.53.71.2019

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Ar' a Krupińska
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Podpisy Czło~ków Zarządu:

l. Robert Kropidłowski ..................................................

3. Waldemar Banasiak
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2. Sylwester Chęciński

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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