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Protokół nr 0022.161.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 15 marca 2018 r.

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

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik 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 nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad 1.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.160.2018 z

dnia 7 marca 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty

i podpisany.

Ad 3.

Obecni na posiedzeniu Zarządu przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole - p. Grzegorz

Kujawa i p. Andrzej Łączkowski oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Kłodawie p. Dawid

Pudło, którzy nawiązali do sprawy wspólnego finansowania zadań pn.:

- "Rozbiórki istniejącego obiektu mostowego i budowy przepustu w ciągu drogi powiatowej nr

3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś".

- "Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie".

Starosta poinformował, że Powiat Kolski wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w/w inwestycji w

ramach 10% rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych ze



szczególnym wskazaniem na budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich. Biorąc pod uwagę

obowiązujące w Powiecie Kolskim zasady współpracy z samorządami gminnymi przy realizacji

inwestycji i remontów dróg powiatowych wymagany jest udział finansowy Gminy Kłodawa w

wysokości 40% wkładu własnego. W związku z powyższym Zarząd mając na uwadze

dotychczasową owocną współpracę w zakresie wspólnie prowadzonych inwestycji na terenie

Miasta i Gminy Kłodawa zwraca się z prośbą o przedłożenie Radzie Miejskiej w Kłodawie projektu

uchwały zabezpieczającej środki na realizację zadania pn.: "Rozbiórki istniejącego obiektu

mostowego i budowy przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna

Długa Wieś". Powyższe rozwiązanie pozwoli na realizację w 2018 roku dwóch kluczowych i

ważnych dla Gminy inwestycji, a mianowicie "Rozbiórki istniejącego obiektu mostowego i budowy

przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś" za

1.200.000,00zł i "Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie" za 500.000,00zł.

Pan Dawid Pudło poinformował, że Gmina Kłodawa jest za współfinansowaniem w/w zadań. W

dniu 23 marca br. na sesji zostanie przedłożony radzie projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia

środków w kwocie 240.000,00zł.

Ponadto Pan Grzegorz Kujawa poinformował, że czeka za opimą konserwatora odnośnie

"Przebudowy ulicy Kościelnej w Kłodawie".

Następnie p. Kujawa poinformował o:

- złożonym w dniu 14.03.br piśmie dotyczącym zasiedzenia nieruchomości przy ul. PCK w Kole.

W związku z powyższym PZD wnosi o przekazanie wyroków sadowych, wydanie decyzji w

sprawie trwałego Zarządu oraz uchwalenie kwoty 30 tys zł celem opracowania dokumentacji

technicznej dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy PCK w Kole". Zarząd wyraził zgodę na

zabezpieczenie w/w środków. Środki na ten cel zostaną zabezpieczone w dziale 600, rozdział

60014 §6050.

- piśmie PZD/221/DT/28/20 18 wystosowanym do Urzędu Miejskiego w Kole dotyczącego

dokonania podziału nieruchomości działki nr 38 ark. mapy 12 stanowiącej własność Państwa

Zarząd przyjął do wiadomości.
--------------------~
Dyrektor PZD przedłożył Zarządowi "Zestawienie propozycji i remontów dróg powiatowych na

2018 rok wg stanu na 15.03.2018 r.". Stanowi ono załącznik do protokołu.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia opinii w

sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Zarząd po omówieniu projektu poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O



Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.161.241.2018

Ad 4.

Przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie w osobach Dyrektora Jerzego

Markowskiego i Głównej Księgowej Doroty Budynek przedstawili sytuację finansową tej placówki

oceniając, że zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w dz.801, rozdz.80120 w §

0950 o kwotę 2500zł w związku z uszkodzeniem pokrycia dachowego na budynku sali

gimnastycznej co spowodowało zalanie sali fitness. Zarząd wyraził zgodę.

Jednocześnie Dyrekcja ZSP wystąpiła o zaliczkowe przekazanie środków w marcu w kwocie

27.600 zł na zapłacenie faktury za zakupiony olej opałowy do centralnego ogrzewania w budynku

szkoły i sali gimnastycznej. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie zaliczki na zakup oleju.

Ponadto Pan Dyrektor Markowski poinformował, że w dniu 14 marca br odbyła się kontrola z

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu. W ciągu kilku dni ma zostać

przesłany protokół z kontroli. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 5.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Chmielecki oraz

główna księgowa p. Marciniak poruszyli następujące tematy:

-p. Chmielecki przedstawił poziom realizacji kontraktu z NFZ za luty 2018 r. - łącznie 101,11%;

-p. Chmielecki poinformował, że kończą się prace wykończeniowe i w najbliższym czasie ruszy

Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego,

-p. Marciniak poinformowała, że zaległości wymagalne na dzień 15.03.20 18r. wynoszą około

250tys zł.;

-p. Chmielecki poinformował o przedłożeniu w dniu dzisiejszym w biurze podawczym wniosku o

przekazanie środków finansowych w kwocie 330.000,00zł na dofinansowanie zadania pn.:

"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SPZOZ w Kole wraz z rozwojem

usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" wraz z nowym harmonogramem

rzeczowo finansowym zatwierdzonym przez inspektorów nadzoru . Zarząd powróci do tematu na

następnym posiedzeniu. Zarząd zapozna się z harmonogramem na najbliższym posiedzeniu Zarządu

i podejmie decyzję o akceptacji wypłaty kwoty 330tys zł.

-p. Chmielecki poinformował, że w rankingu szpitali publicznych w 2017 roku, z kontraktem do 29

mln zł Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole zajął 46 miejsce i uzyskał 33pkt.;

-p. Chmielecki poinformował, że wystąpi z wnioskiem do NFZ o utworzenie poradni

specjalistycznych m. m. (onkologicznej, laryngologicznej, okulistycznej, gastrologicznej,

endokrynologicznej, gastro-endokrynologicznej, diabetologicznej, reumatologicznej);

-p. Chmielecki poinformował również, że wystąpił z pismem o opuszczenie budynku do lokatorów



zamieszkujących w budynku mieszkalno - garażowym usytuowanym na terenie SPZOZ w Kole.

Zarząd przyjął do wiadomości w/w sprawy.

Starosta poinformował, że na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego zostaną zabezpieczone

środki na dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup sprzętu medycznego - przenośnego zestawu:

respiratora, defibrylatora, butli tlenowej z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ergometra

rowerowego na potrzeby Poradni Kardiologicznej". SPZOZ musi pamiętać, żeby zgodnie z ustawą

o działalności leczniczej dofinansować powyższe zadanie z środków własnych.

Na posiedzeniu obecna była również Pani Lilla Urbaniak - główny specjalista.

Ad6.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani Mariola Jóźwiak przedstawiła projekt

uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Kolskiego.

Powyższe dotyczy zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Koło nieruchomości gruntowej,

stanowiącej własność Powiatu Kolskiego - oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 223/15

arkusz mapy 3 o powierzchni 0,0770 ha, położonej w m. Powiercie Wieś, gm. Koło.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Zarząd podjął decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (GN.P.6844.3.2018).

Postanowiono przekazać w trwały zarząd Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, ul. Toruńska 200,

nieruchomość zajętą pod drogę powiatową w m. Krzewata, gm. Olszówka stanowiącą część drogi

powiatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki: -36/1 ark. mapy l o pow. 0,0288ha o

wartości 432,00zł.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Zarządzania Kryzysowego p. Wasiak poruszył

następujące tematy:

-publikacja życzeń świątecznych w lokalnych mediach. Zarząd podjął decyzję o opublikowaniu

życzeń w mediach. (e-kolo, kurierkolski, okraglemiasto, TV-kablowa, przegląd-kolski);

-zmiany w planie finansowym wydziału PZ w dziale 750 - administracja publiczna, rozdział 75075

promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie w planie wydatków § 4300 o kwotę

4500zł - zakup usług pozostałych i zwiększenie w planie wydatków w §4170 o kwotę 4500zł -

wynagrodzenia bezosobowe. Zgoda zarządu.

-pismo Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu dotyczące przekazania materiałów

promocyjnych Powiatu Kolskiego dla uczestników konkursu poetyckiego w ramach realizacji

ogólnopolskiego projektu "Tradycyjny Sad" . Zarząd wyraził zgodę na przekazanie materiałów.



-pismo Parafii Rzymskokatolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej w Kole, która zwróciła się z

prośbą o wsparcie organizacji "Koncertu Uwielbienie" w formie dofinansowania wynajęcia

profesjonalnej sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem (koszt - 7.000 zł). Zarząd nie podjął

wiążącej decyzji.

- ofertę Związku Powiatów Polskich i Prowincjonalnej Oficyny Wydawniczej w Bochni w sprawie

zakupu albumu pt. "Droga Niepodległości" w związku ze 100 - leciem Odzyskania przez Polskę

Niepodległości. Dla członków ZPP koszt l egzemplarza publikacji wynosi 175 zł netto. Zarząd

wyraził zgodę na zakup 3 egzemplarzy.

Zenon Wasiak powrócił do tematu:

-kalendarza powiatowych uroczystości i imprez organizowanych w roku 2018 pod hasłem "Powiat

Kolski dla Niepodległej" oraz składu osobowego Komitetu Obchodów. Zarząd zaakceptował

propozycję składu osobowego Komitetu.

-współorganizacji dożynek powiatowo - gminnych. Poinformował, że odbyło się spotkanie z

Burmistrzem Miasta Dąbie odnośnie współorganizacji. Wydział PZ przygotował stosowne pismo.

-wydania publikacji z okazji 20 - Powiatu Kolskiego informując, iż sporządzona jest do

zaakceptowania umowa z p. Wysocką, w której określono format A4, objętość do 70 stron, zakres

materiału i termin realizacji składu do 31 maja br. Koszt 6000 zł. brutto. Zarząd zaakceptował

przedstawioną propozycję.

Ad.8.

Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Dorota Szkudlarek przedstawiła

projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i

rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek

publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały.

p. Szkudlarek przestawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

dotyczące dofinansowania projektu "Krzyżowa". Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w

kwocie 2000,00zł. Wydział OK powiadomi szkołę.

Ad 9.

Naczelnik Wydziału Finansów przedstawiła następujące zmiany w budżecie na 2018r.:

-KP PSP w Kole PF.0340.4.2018 zmiany w planie wydatków w dziale 754, rozdział 75411,

zmniejszenie w § 4050 o kwotę 8.248,00zł oraz zwiększenie w § 4060 z przeznaczeniem na

nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Zgoda zarządu.

-LO w Kole KS.3021.4.20 18 - przekazanie dodatkowych środków finansowych w kwocie

33.435,00zł z przeznaczeniem na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za



miesiąc luty 2018. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie zaliczki.

-LO w Kole KS.3021.5.2018 - zwiększenie w planie dochodów w dziale 801, rozdział 80120 §

0750 o kwotę 12000zł oraz zwiększenie w planie wydatków w dziale 80 l, rozdział 80120 § 4210 o

kwotę 11.300 i w § 4530 o kwotę 700 zł.

-ZSE-A w Kole ZSE-A.312.2.20l8 zmiany w planie wydatków między §§ o kwotę 2.845zł w

dziale 801, rozdział 80115 oraz zmiany między §§ o kwotę 1.249zł w dziale 801, rozdział 80120.

Zgoda Zarządu.

-ZST w Kole ZST.KS.0320.7.20l8 zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.772zł z

przeznaczemem na udział w projekcie partnerskim pn.: "Kształcenie zawodowe młodzieży

priorytetem w rozwoju społeczno - gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego". Zgoda

Zarządu.

-ZST w Kole ZST.KS.8.2018:-zwiększa się plan dochodów w dz. 801, rozdz. 80130 o kwotę

36.381,00zł w tym w § 0830 - o kwotę 55.000 zł i w § 0940 - o kwotę 8.381 zł oraz zmniejsza się

plan wydatków między §§ w dz. 801, rodz.80120 o kwotę 4.775,00zł. Zgoda Zarządu.

Ad.l0.

Starosta przedstawił:

-pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole RN.0602.12.2018 dot. opmn pisma

kierownika WTZ przy PSONl Koło w sprawie zwiększenia dotacji po stronie Powiatu Kolskiego na

bieżącą działalność placówki. Zarząd przyjął do wiadomości.

-pismo Urzędu Miejskiego w Kole lP.7021.1.3.2018 dot. Przebudowy nawierzchni ul. Kazimierza

Wielkiego w Kole. Zarząd przyjął do wiadomości.

Starosta poinformował o podpisaniu Listu Intencyjnego w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej

pomiędzy samorządami Powiatów: Kolskiego, Konińskiego, Tureckiego i Miasta Konina oraz

podjecie działań zmierzających do efektywnego rozwiązywania problemów Wschodniej

Wielkopolski. Zarząd przyjął do wiadomości.

Wicestarosta przedstawił następujące zmiany w budżecie:

-ZST w Kole - dział 801, rozdział 80130 §4270 "Remont części warsztatów szkolnych Zespołu

Szkół Technicznych w Kole - etap II" roboty budowlane: 250.000,00zł, instalacje elektryczne:

97.000,00zł oraz branża sanitarna:23.000,00zł = 370.000,00zł. Zarząd wyraził zgodę na

zabezpieczenie kwoty.

-ZST w Kole - inwestycje dział 801, rozdział 80130 §6050 na "Przebudowę drogi wewnętrznej w

Zespole Szkół Technicznych w Kole" 100.000,00zł. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone na najbliższej sesji.

Na tym protokół zakończono.



Protokółowała: Karolina Kaczmarek
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3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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