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Protokół nr 0022.55.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 12 listopada 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. 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 Sołtyslak - 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 0022.54.2019
z dnia 07 listopada 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.

Przedstawiciele

Powiatowego

Zarządu

Dróg

w Kole:

p. Kujawa,

p. Orchowska

p. Łączkowski poruszyli następujące tematy:
•

propozycje zmian do budżetu powiatu na 2019 r. - zwiększa się dochody na łączną
kwotę 103.700,00 zł w związku z dużym stopniem zaawansowania wykonania planu
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dochodów w § 0920, § 0970, § 0950, § 0490 oraz § 0640. Zmniejsza się dochody na
łączną kwotę 64.085,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów w § 4040,
natomiast zmniejszenie planu wydatków w paragrafach 4170, 4280, 4360, 4410, 4430,
4480,

4530,

realizowanych

wynika

z potrzeby

planu

wydatków

do zakresu

zadań. Oszczędności powstały w związku z mniejszymi wydatkami

w/w paragrafach

niż pierwotnie założono. Zwiększa się wydatki na łączną kwotę

166.785,00 zł z przeznaczeniem
posiłków

dostosowania

regeneracyjnych

i wyposażenia,

na zakup odzieży roboczej dla pracowników

dla

pracowników

zakup usług pozostałych

fizycznych,

oraz wydatki

zakup

oraz

materiałów

na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych - zakup posypywarki ciągnikowej piasku i soli. Zarząd wyraził
zgodę.

•

projekt

prsma do Burmistrza

z koniecznością

Miasta

zabezpieczenia

15.000,00 zł z przeznaczeniem

Koła

i Wójta

środków finansowych

Gminy

Koło w związku

na 2020 r. w kwocie po

na wykonanie map do celów projektowych

- dot.

zadania "Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P".
Zarząd zaakceptował projekt pisma.
•

dot. planowanej "Budowy północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr
3205P". Dyrektor Kujawa zasygnalizował

problem związany z bliskością siłowni

wiatrowych przy planowanym przebiegu obwodnicy. Zaproponowano zorganizowanie
spotkania w tej sprawie z Burmistrzem Koła i Wójtem Gminy Koło.
•

informacja o przeprowadzeniu
wykonawczego

postępowania na opracowanie projektu budowlano -

na "Przebudowę

odcinka

drogi

powiatowej

nr

3411 P -

od

skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów". W wyniku
postępowania
przewyższają

nie

wyłoniono

zabezpieczone

wykonawcy,

gdyż

kwoty

zawarte

w

ofertach

środki. Szacowana wartość zadania wzrasta do kwoty

76.000,00 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwrócenia się do Wójta
Gminy Chodów o zwiększenie pomocy finansowej na 2020 r. do wysokości 30.400,00
zł. Zarząd wyraził zgodę.
•

informacja o przeprowadzeniu
wykonawczego

postępowania na opracowanie projektu budowlano -

na "Przebudowę

odcinka drogi powiatowej

nr 3414P Przedecz -

Dziwie- Nowa Wieś Wielka". W wyniku postępowania nie wyłoniono wykonawcy,
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gdyż kwoty zawarte w ofertach przewyższają

zabezpieczone

środki. Szacowana

wartość zadania wzrasta do kwoty 200.000,00 zł. W związku z powyższym zachodzi
konieczność zwrócenia się do Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz o zwiększenie
pomocy finansowej na 2020 r. do wysokości 80.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.
Ad.4
Obecne na posiedzeniu p. Ratajczyk - radca prawny, p. Urbaniak - naczelnik Wydziału Kadr,
Płac i Zdrowia oraz p. Wiśniewska

- dyrektor SPZOZ w Kole nawiązały

do tematu

dokończenia budowy nowego budynku SPZOZ w Kole.
Pani Ratajczyk poinformowała,

że obecnie inwestycja jest realizowana

przez wykonawcę

zastępczego. Główny kontrakt uległ zawieszeniu w związku z opuszczeniem budowy przez
wykonawcę głównego. Po zakończeniu robót przez wykonawcę zastępczego szpital dokona
odbioru budynku, w przypadku gdy pojawi się konieczność wykonania prac poprawkowych
trzeba będzie pokryć je z dodatkowych

środków własnych a następnie żądać zwrotu od

wykonawcy. Wykonawca zastępczy nie może przekroczyć zabezpieczonej kwoty, która jest
zawarta w umowie. Zapłata wykonawcy zastępczemu następuje z kwoty głównej kontraktu.
Ponadto poruszono także kwestię podpisywania

dokumentów przez inspektorów nadzoru,

a także aktualizacji projektu dot. remontu oddziału wewnętrznego I.
Ad.5
Naczelnik Wydziału Nieruchomości

i Ochrony Środowiska p. Jóźwiak powróciła do tematu

sprzedaży budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Kole (po SOSW). W pierwszym przetargu nie
wyłoniono nabywcy dlatego Zarząd zdecydował o ogłoszeniu drugiego przetargu na zbycie
w/w nieruchomości. Wysokość wadium określono na 5% ceny wywoławczej, która nie ulega
zmianie i wynosi 1.745.000 zł.
Ad.6
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2019 r.:
l.

Wydział Komunikacji

i Ruchu Drogowego, KRD.033.14.2019

wydatków o 20.000,00 zł z przeznaczeniem

- dot. zwiększenia

na zakup usług pozostałych.

Zarząd

wyraził zgodę.
2. Wydział Nieruchomości

i Ochrony Środowiska,

NŚ.684.1. 7.2019

przesumęcle

między paragrafami kwoty 3.716,00 zł w celu dostosowania zaplanowanych kwot do
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realizacji bieżących zadań Wydziału w zakresie gospodarki nieruchomościami. Zarząd
wyraził zgodę.

Następnie Skarbnik omówił dwa projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:
•

w sprawie projektu

uchwały

w przedmiocie

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2020 - 2027.
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 0025.55.74.2019
•

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2020 rok.

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 0025.55.75.2019

Na tym protokół zakończono.
Protokółował;y:: Anna Krupińska
,
•

- •.•.•

T ..••.

(

y\. .

.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski
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2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak

/
4

~

I<

ł

4. Zbigniew Szarecki

............

5. Henryk Tomczak
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