
· . Protokół nr 0022.159.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 28 lutego 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk ~ Sekretarz Powiatu

Amelia Woźniak ~ Naczelnik Wydziału Finansów

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że jest

wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik ID' 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad l.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.158.2018 z

dnia 14 lutego 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty ipodpisany.

Ad3.

Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w osobach Dyrektora Grzegorza Kujawy i

____ -- którzyGłównego Księgowego

przedstawili rozliczenie kosztów zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017 - 2018 za

miesiąc styczeń 2018r. Łącznie zakup materiałów (piasek i sól), usługi zimowego utrzymania dróg

i ulic oraz wynagrodzenie za dyżury ZUD wraz z pochodnymi wyniósł 262 650,86zł brutto. Zarząd

przyjął do wiadomości.

astępnie Pan Grzegorz Kujawa z uwagi na brak zainteresowania Urzędu Miasta w Kole

utrzymaniem czystości i porządku na drogach i ulicach powiatowych w mieście Kole w 2018r



zwrócił się o przekazanie zadania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole. Zarząd wyraził zgodę

na przekazanie zadania PZD w Kole. W związku z powyższym Dyrektor wnioskuje o zwiększenie

planu finansowego PZD w Kole w dziale 600, rozdział 60014 § 4300 o kwotę 144 OOO,OOzlz

przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i porządku m. in. omiatanie mechaniczne ulic,

cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, przycinanie żywopłotów, usuwanie odrostów krzewów,

czyszczenie wpustów ulicznych, opróżnianie koszy ulicznych i inne. Zarząd wyraził zgodę.

Pan Kujawa poinformował również o planowanym rozpoczęciu przez firmę TORP OL S. A. robót

budowlanych na stacji kolejowej Koło w ramach zadania pn." Wykonanie robót budowlanych w

obszarze LCS Konin - odcinek Barłogi - Swarzędz" w ramach projektu pn.: "Prace na linii

kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew -

Swarzędz", realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego CEF. W związku z

powyższym p. Kujawa poinformował, że w/w roboty wiążą się z transportem materiałów

samochodami ciężarowymi, w wyniku których mogą zostać uszkodzone drogi powiatowe. Pan

Kujawa przesłał firmie umowę regulującą warunki użytkowania, monitorowania stanu oraz

ewentualnych napraw uszkodzeń dróg powiatowych. Zarząd przyjął do wiadomości.

-Starosta poprosił Powiatowy Zarząd Dróg w Kole o przeprowadzenie badania ruchu na

skrzyżowaniu ulic Kolejowa - Blizna - Piaski.

-Starosta poprosił Dyrektora Kujawę o oszacowanie kosztów na przebudowę mostu w miejscowości

Barłogi, gmina Grzegorzew.

-Pani Urszula Kikosicka poinformowała, że w dniu 21 marca br. odbędzie się odbiór mostu na rzece

Rgilewce w miejscowości Grzegorzew.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju

przedstawił:

- pismo Prezesa PSL oraz prezesa Związku Powiatów Polskich dotyczące przystąpienia do

Zarządzania Kryzysowego Pan Zenon Wasiak

kampanii pn.: "Dumni z Polski" ogłoszonej z okazji jubileuszu 100 - lecia odzyskania

niepodległości przez Polskę, Szacowany koszt przystąpienia do kampanii to kwota 4 tys zł netto, na

którą składa się pakiet z niemal 3,5 tys materiałów promocyjnych do rozpowszechniania wśród

mieszkańców, Zarząd nie podjął wiążącej decyzji, zlecił Wydziałowi PZ uzgodnienie zakupu

materiałów za niższą cenę.

- propozycję programu imprez i uroczystości organizowanych w 2018 roku pod hasłem "Powiat

Kolski dla Niepodległej" z okazji l 00 -lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 100 - lecia

Powstania Wielkopolskiego oraz 20 - lecia Powiatu Kolskiego. Po zapoznaniu Zarząd wniósł uwagi

co do terminów iprzeniesienie uroczystej sesji Rady Powiatu Kolskiego z czerwca na wrzesień.

-pismo KPP w Kole ZF -GS-O151-7/18 - dot. wsparcia finansowego w kwocie 35 tys zł z



przeznaczemem na prace remontowe w budynku garażowym i dokończenie utwardzenia placu

przed garażami oraz wykonanie ogrodzenia dla psa służbowego. Zarząd powróci do tematu przy

podziale wolnych środków.

Pan Zenon Wasiak poinformował o:

- piśmie Urzędu Gminy w Babiaku ORG.031.1.2018 dotyczącym odmowy współpracy przy

współorganizacji dożynek powiatowo - gminnych z uwagi na brak zabezpieczonych środków na

ten cel. Zarząd przyjął do wiadomości.

- piśmie Fundacji Wsparcia Producentów Rolnych - dot. wyrażenia zgody na umieszczenie na

stronie internetowej Starostwa Powiatowego linku przekierowującego na stronę Fundacji. Zarząd

nie wyraził zgody na umieszczenie linku, zaakceptował wnieszczenie informacji o portalu.

- organizacji Forum Sołtysów Powiatu Kolskiego, które odbędzie się 5 marca br. w restauracji

Milka z inicjatywy Wicemarszałka Forum dotyczy .Pozyskiwanie

środków finansowych przez gminy sołectwa oraz organizacje pozarządowe z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich w roku 2018" oraz "Finansowanie projektów na obszarach wiejskich w roku

2018" w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Wydział PZ po uzgodnieniach Programu z Urzędem

Marszałkowski przygotował i wysłał zaproszenia do sołtysów, burmistrzów i wójtów. Zarząd

przyjął do wiadomości.

Sekretarz przedstawił pismo Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP - dot. udziału z Programie

w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej pt. "PALI SIĘ". Zarząd nie wyraził zgody.

Ad 5.

Pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury Spotu Pani Dorota Szkudlarek

przedstawiła:

- wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole ZSE-A.413.4.20 18

w sprawie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy III liceum ogólnokształcącego. Wydział

OK pozytywnie opiniuje wniosek w sprawie nauczania indywidualnego w wymiarze 12h

tygodniowo. Zarząd wyraził zgodę.

- wnioski Dyrektora ZSRCKU w Kościelcu dotyczące utworzenia trzech nowych kierunków:

operator urządzeń przemysłu szklarskiego, elektryk oraz magazynier - logistyk. Wydział OK

wyraził pozytywne opinie(OK.4320.1.20 18,OK.4320.2.20 18,OK4320.3 .2018).zarząd wyraził

zgodę.

- pismo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole MOSiR.400.3.2018 - dot. współorganizacji

i dofinansowania 38. Międzynarodowego Biegu Warciańskiego. Zarząd wyraził zgodę iprzeznaczył

na ten cel kwotę 4 tys zł.

- pismo Miejskiego Domu Kultury w Kole MDK.40204.42.2017 - dot. współorganizacji i

dofinansowania ogólnopolskiego konkursu tańców polskich w formie towarzyskiej o "Królewskie



Kolo". Zarząd wyraził zgodę .i przeznaczył na ten cel kwotę 2 tys zł.

- pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski SgiPW /37/2018 - dot. ufundowania

drobnego poczęstunku, dyplomu dla zawodników XXII edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.

Zarząd nie wyraził zgody z uwagi na brak wolnych środków.

Ponadto Pani Dorota Szkudlarek przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w

sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w

zakresie wsparcia działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i

młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspieranie rozwoju kultury, sztuki,

ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarząd ustalił skład komisji konkursowej: p. Dorota Szkudlarek, p. Andrzej Tornczyk i p. Artur

Szafrański.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.159.238.2018

Ponadto Pani Dorota Szkudlarek poinformowała, że w dniu 12 maja br. o godz. 1400 odbędzie się

Przegląd Orkiestr Dętych. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 6.

Obecny na posiedzeniu Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pan

Cezary Chmielecki poinformował o:

- poziomie realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za okres luty 2018r. - 101,6%

- piśmie Kancelarii Radców Prawnych NOMOS dotyczące odpowiedzi w sprawie korespondencji

elektronicznej skierowanej przez I
----------------

- pracownika szpitala odnośnie

poświadczenia nieprawdy w jednej z ofert. Zarząd przyjął do wiadomości.

-wykonaniu planu finansowego za 2017 r. Roczny plan przychodów został wykonany w wysokości

31.442.897,94 zł, koszty działalności operacyjnej wynoszą 33 522 048,55 zł , stan zobowiązań na

koniec 2017 r. wynosi 10 333 138,65 zł (w tym wymagalnych 147661,63 zł), stan należności na

koniec 2017 r. wynosi 2505638,52 (w tym wymagalnych 91 157,66 zł).

Pan Chmielecki powrócił do tematu mieszkańców - lokatorów budynku mieszkalno - garażowego

usytuowanego na terenie SPZOZ w Kole. Dyrektor wspomniał, że budynek użytkowany był jako

zaplecze garażowe i miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, a także jako lokale

mieszkalne pracowników szpitala. Obecnie ZRM został przeniesiony do budynku głównego

szpitala. Pan Chmielecki zwraca się z prośba o znalezienie lokali zamiennych dla lokatorów

budynku mieszkalno - garażowego. Pani Lilla Urbaniak poinformowała, że w tej sprawie odbyło



• się spotkanie w roku ubiegłym z udziałem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kole,

Pani Mecenas Beaty Olejnik iPana Dyrektora SPZOZ w Kole. Na spotkaniu ustalono, że SPZOZ

wystąpi o zmianę sposobu użytkowania w/w budynku co uczynił, a dyrektor SPZOZ miał wystąpić

do Burmistrza Miasta Koła o lokalne zamienne ( zawrze porozumienie z Urzędem Miasta _ notatka

służbowa przesłana do SPZOZ pismem o ID' GN.P.6821 .3.2017 z dnia 17 lipca br.). Pan Chmiclecki

poinformował Zarząd, że jest umówiony na spotkanie z Panią Wiceburmistrz w w/w sprawie oraz
skontaktuje się osobiście z Panią Mecenas Olejnik.

Dyrektor Chmielecki powrócił do tematu rozbudowy szpitala. Prace na terenie szpitala rozpoczną

się w najbliższym czasie. Pan Chmielecki poinformował również, że roboty budowlane będzie

wykonywał podwykonawca wyznaczony przez firmę KOSBUD.

Starosta przedstawił pismo SPZOZ.SD.004.1.20 l8.AS dotyczące dofinansowania na zakup sprzętu

- przenośnego zestawu: respiratora, defibrylatora, butli tlenowej z reduktorem na potrzeby Izby

Przyjęć oraz ergometra rowerowego na potrzeby poradni kardiologicznej. Zarząd wyraził zgodę na

dofinansowanie w kwocie ok 100 tys zł z przeznaczeniem na sprzęt.

Starosta poinformował również o:

-dokonaniu wyceny nieruchomości przy SPZOZ w Kole działka 56/2. Rzeczoznawca wycenił

działkę na kwotę 145 800,00zł. Starosta podtrzymał chęć nabycia nieruchomości pod warunkiem

zmniejszenia przez rzeczoznawcę kwoty do ok 90 tys zł. Sprawę prowadzi Wydział GN.

- planowanym w roku bieżącym audycie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Kole.

- przekazaniu wg właściwości do rozpatrzenia skargi Państwa działalność SPZOZ w

Kole. SPZOZ udzielił odpowiedzi skarżącym SPZOZ.PSJ.051.3.2018 w dniu 19.02.2018r. Zarząd
przyjął do wiadomości.

Ad 7.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Mariola Sobczak przedstawiła projekt uchwały Zarządu

Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Kole.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.159.239.2018

zwróciła się również z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa dla Pani

Wieczorek do wydawania decyzji oraz postanowień i zaświadczeń w trybie przepisów o

postępowaniu administracyjnym w indywidualnych sprawach z zakresu promocji zatrudnienia i



•

instytucji rynku pracy. Zarząd wyraził zgodę.

Ad.8.

Naczelnik Wydziału Finansów Pani Amelia Woźniak poinformowała o:

- piśmie Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszenie dotacji celowych na 2018 rok o kwotę

107767,00zł w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa _ zadanie

realizowane przez KP PSP w Kole.

-piśmie Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji celowych na rok 2018 o kwotę

16422 OOzł w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa _ zadanie
realizowane przez KP PSP w Kole.

-piśmie Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji celowych na rok 2018 o kwotę 7180,00

w dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa i Komunalna. Zadanie realizowane w Starostwie

Powiatowym przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej.
Ad9.

---- dotyczące dokończenia budowy ośmiu zjazdów do posesji w

Zarząd zapoznał się z pismami:

- Posła na Sejm RP

ciągu drogi powiatowej nr 1630 l, na odcinku Koło - Mostki. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

udzielił stosownej odpowiedzi (pismo PZD.221.DT.12.2018 z dnia 09.02.2018).

- Ministerstwa Cyfryzacji DT-WIT.45.21.20 18 z dnia 16 lutego 2018r, informującym o wejściu w

życie w dniu 13.12.2017r. ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

dotyczące stanowiska w kwestii zmiany opłat za umieszczenie urządzeń---
SieCI światłowodowych w pasie drogi. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole udzielił odpowiedzi
zainteresowanemu.

- Wydziału Komunikacji i Transportu KT.5440.2.2.2018 dotyczące przeprowadzenia kontroli OSK

"SMILE" ze względu na wielokrotne prowadzenie szkoleń niezgodnie z obowiązującymi
przepisami.

- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr

XLIII/293/20 18 Rady Powiatu Kolskiego z 25 stycznia 2018r w spawie ustalenia trybu udzielania i

rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek

publicznych oraz trybu prowadzenia kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Zarząd zapoznał się również ze sprawozdaniami z rozliczenia środków budżetowych za 20 17 rok z

poszczególnych wydziałów starostwa i podległych jednostek organizacyjnych.

Zarząd podjął decyzje w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu:

-GN.P.6844.1.20 18 postanowiono orzec wygaśnięcie trwałego zarządu Powiatowemu Zarządowi

Dróg w Kole dla nieruchomości położonej w Kole przy ul. Toruńskiej.

-GN.6844.2.20 18 postanowiono orzec wygaśnięcie trwałego zarządu Zespołowi Szkół



...

Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
przy ul. Sienkiewicza w Kole.

Zarząd udzielił pełnomocnictwa procesowego Pani Beacie Olejnik - radcy prawnemu do
zastępstwa procesowego w sprawie akt I Ns 375/17.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Karolina Kaczmarek

.1:~~~~ ...~~~:~ ...
Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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