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Protokół nr 0022.172.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 14 czerwca 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000
. 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. JózefRybicki

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Andrzej Tomczyk- Sekretarz Powiatu

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.

Ad2.

___ o Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.171.2018 z

dnia 07 czerwca 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury Sportu Dorota Szkudlarek przedstawiła

następujące sprawy:

- pismo OK.3021.13.2018 dot. dokonania zmian w planie wydatków na 2018r. polegające na

zmniejszeniu w dziale 801, rozdz. 80195 § 4300 kwoty 800 000 zł

i zwiększeniu w dziale 801, rozdz. 80151 § 2540 kwoty 800 000 zł

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół

niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zarząd wyraził zgodę.



- Kuratorium Oświaty w Poznaniu ogłosiło projekt edukacyjny "Godność. Wolność.

Niepodległość". Jest możliwość otrzymania wsparcia finansowego ze środków z budżetu państwa

na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z

obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgłoszenia przysłały 3 szkoły

ZST w Kole, ZSE- A w Kole, ZSRCKU w Kościelcu. Powiat Kolski zawrze porozumienie w tym

zakresie z Kuratorium i poniesie koszt 4400 zł na w/w przedsięwzięcie. Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział OK, p. Lilla Urbaniak, stowarzyszenie Malinowa Mamba i Sanepid proponują wspólne

zorganizowanie przemarszu pn. "Wolna Polska, Zdrowa Polska" w dniu 12.10. br. Marsz będzie

miał na celu promocję profilaktyki raka piersi i raka prostaty. Powiat kolski pokryje jedynie zakup

balonów. Zarząd wyraził zgodę

- p. Szkudlarek przedłożyła zbiorczy wykaz wynagrodzeń pracowników pedagogicznych z

placówek oświatowych za m-c 04.2018r. Zarząd po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami

powróci do tematu.

Obecni na posiedzeniu Dyrektor ZSRCKU w Kościelcu Wiesław Kujawa i główna księgowa Anna

Komorowska zwrócili się z prośbą o przekazanie kwoty 20 169 zł z przeznaczeniem na opłacenie

podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przekazanie dodatkowej raty środków w miesiącu

lipiec i sierpień po 20 000 zł.

Zarząd wyraził zgodę na zaliczkowe przekazanie kwoty 20 169 zł na opłacenie podatku

dochodowego od osób fizycznych w formie zaliczki w ramach aktualnego planu finansowego.

Ad 4.

Obecny na posiedzeniu przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole oraz biegły rewident z firmy Controlling przedstawił sprawozdanie niezależne go biegłego

rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Kole za rok 2017. W opinii

biegłych zbadane sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i

finansowej SPZOZ w Kole na dzień 31 grudnia 2017 r. Sprawozdanie finansowe zostało

sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do

formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

Biegły nie zgłaszał zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania

finansowego, zwrócił natomiast uwagę na trudną sytuację ekonomiczno - finansową SPZOZ w

Kole wynikającą z niepokrytych strat z lat ubiegłych. Sytuacja ta powoduje, iż w jednostce brak jest

kapitałów własnych, a głównym źródłem finansowania są zobowiązania wpływające negatywnie na

jej płynność finansową. Ponadto zwrócił uwagę na niekorzystny wynik kontroli ZUS, mogący

wpłynąć negatywnie na sytuację finansową jednostki, w przypadku negatywnego zakończenia

sprawy. Zarząd przyjął do wiadomości. Obecna na posiedzeniu była Pani Lilla Urbaniak.



Ad 5.

Naczelnik Mariola Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

wydzierżawienia pomieszczeń w przyzierruu budynku sterylizatorni na świadczenie

kompleksowych usług utrzymania czystości w SP ZOZ 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 0025.172.258.2018

Naczelnik Mariola Jóźwiak poruszyła następujące sprawy:

- Wspólnota Mieszkaniowa "Cichy Kąt" wystosowała pismo w sprawie sprzedaży w trybie

bezprzetargowym części działki nr 56/12 zarządzanej przez SP ZOZ w Kole. Zarząd podjął decyzje,

że nie ma możliwości sprzedaży w/w działki do czasu zakończenia toczącego się postępowania

pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kolskim.

- PZD w Kole w piśmie nr PZD/221/DT/69/2018 w sprawie podjęcia czynności przewidzianych

prawem zmierzających do wykupu części nieruchomości, które mają być przeznaczone na

przebudowę skrzyżowania ulic Toruńskiej- Towarowej- Piaski z typu zwykłego na rondo. Pani

Naczelnik przypomniała, że nie jest jeszcze uregulowany stan prawny w/w nieruchomości, jednak

nie stanowi to przeszkody w dokonaniu podziału działki nr 38 arkusz mapy 12. Zarząd ustalił, że

PZD w Kole sporządzi pismo do Z-cy Burmistrza Miasta Koła w w/w sprawie, jednocześnie

postanowił wstrzymać przyjęcie środków na wykonanie dokumentacji technicznej od Miasta.

Zarząd powróci do tematu.

Ad6.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa poinformował, że wystosowane

zostało pismo do Urzędu Miejskiego w Kole dot. złożenia stosownych wyjaśnień w sprawie

realizacji planowanej inwestycji polegające na budowie drogi łączącej ul. 3 - Maja z ul.

Słowackiego. Urząd Miejski w Kole został zobowiązany do przedstawienia uzasadnienia,

harmonogramu planowanych robót kanalizacyjnych, wodociągowych i drogowych. Zarząd przyjął

do wiadomości.

Pan Andrzej Łączkowski poprosił o dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Zarządu

Dróg w Kole polegające na zwiększeniu w dziele 600 rozdziale 60014 § 6050 kwoty 28 100 zł na

zadanie "Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej

nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś". Powyższa zamiana wynika z potrzeby

zabezpieczenia środków na zawarcie umów o sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego

dla realizacji powyższej inwestycji. Zarząd wyraził zgodę na zwięszenie planu na w/w zadanie



inwestycyjne poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziele 600 rozdziale 60014 §

4300 o kwotę 28 lOOzł.

Zarząd Powiatu podjął decyzję, że inwestycja polegająca na budowie drogi Łuczywno- Drzewce

będzie realizowana przez Powiat Kolski, jednocześnie zobligował Dyrektora Grzegorza Kujawę do

podjęcia działań w sprawie przygotowania kompletu dokumentów w tym przygotowania nowej

dokumentacji dla w/w zadania. P. Kujawa przypomniał, że projektowanie drogi na zwężonym

odcinku stanowi odstępstwo od obowiązujących przepisów i wymaga uzyskania zgody w

Ministerstwie Infrastruktury. W celu potwierdzenia takiej konieczności PZD wystąpi do Wydziału

Architektury i Budownictwa SP w Kole.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek Nowaczyk przedstawił

ogólne założenia konkursu "Rolnik roku Powiatu Kolskiego". Szczegółowo omówił terminarz

konkursu, warunki zgłaszania kandydatów, zasady przyznawania nagród i wyróżnień. Obsługę

konkursu prowadzi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zarząd wyraził

aprobatę i polecił dalsze działania zmierzające do organizacji w/w konkursu.

Ad 8.

Naczelnik Zenon Wasiak w sprawie ustalenia terminu uroczystej sesji z okazji 100- lecia

Odzyskania Niepodległości i Gali Niepodległosóciwej. Zarząd podjął decyzje, że uroczysta sesja z

okazji lOO- lecia Odzyskania Niepodległości odbędzie się w dniu 20 września 2018r. natomiast

uroczysta Gala Niepodległościowa w dniu l1.10.2018r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Administracyjnych w Kole.

Ad 9.

Dyrektor PCPR Urszula Polewska poinformowała, że rusza program "Dobry start", świadczenia w

kwocie 300 zł zostaną wypłacone dla dzieci z rodzin zastępczych przez ośrodki pomocy społecznej

gmm.

W celu umożliwienia dalszej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Sprawni

Inaczej" w Kłodawie i przekazywania środków na działalność WTZ pochodzących z Państwowego

Fumduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez PCPR i środków własnych przez Powiat Dyrektor

Urszula Polewska przedstawiła dwa warianty:

1. Warsztaty prowadzone będą przez okres 1 roku przez Urząd Gminy w Kłodawie;

2. Stowarzyszenie nadal będzie prowadziło WTZ, jedynie zmieni się kierownik jednostki.

Projekt nowej umowy obejmującej zapisy ujętych w wariancie drugim został przekazany do zapoznania się

przedstawicielom Stowarzyszenia. Projekt trójstronnego porozumienia pomiędzy Powiatem Kolskim, Gminą

Kłodawa i Stowarzyszeniem "Sprawni Inaczej" przekazujący prowadzenie WTZ Gminie Kłodawa został

przekazany Stowarzyszeniu do zapoznania się w terminie wcześniejszym. Decyzję, która opcja zostanie

wybrana należy do kierownictwa Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" w Kole. Zarząd przyjął do wiadomości.
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Ad 10.

Sekretarz Andrzej Tomczyk poinformował, że zakończył się przetarg nieograniczony pisemny na

sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA SUPERB rocznik 2012r. Została złożona jedna

oferta przez firmę AUTO- TRANS na kwotę 28 000,00 zł. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu

17.05.br. ustalił cenę wywoławczą w kwocie 30 000,00 zł, więc zaproponowana kwota jest niższa

niż cena wywoławcza. Zarząd wyraził zgodę na obniżenie ceny wywoławczej do 28 000,00 zł i

przeprowadzenie negocjacji na sprzedaż w/w samochodu z firmą, która złożyła oferty w drugim

przetargu.

Ad 11.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2018 r.:

- Powiatowy Urząd Pracy w Kole KF.RK.3011-3/2018, zwięszenie planu dochodów i wydatków o

kwotę 8 400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących w tym m.in. Na

PFRON.

- IZP.272.3.6.2017.2018 w związku z niewykonaniem planu wydatków budżetowych w 2017r.

związanych z realizacją projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem

rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" dokonanie

zmniejszenia w dziale 801 rozdziale 80130 § 6057 o kwotę 750,00 zł.

Wicestarosta Marek Banaszewski poinformował, że placówki oświatowe zostały zobligowane do

przedstawienia wykazu zaleceń Straży Pożarnej oraz Sanepidu. Po rozeznaniu w temacie wybrano

po kilka zadań remontowych, które zostaną zrealizowane w każdej szkole (zestawienie stanowi

załącznik do protokołu). Całkowity koszt wykonania zadań remontowych wyniesie 379 900 zł.

Zarząd wyraził zgodę.

Protokółowała: Malwina Morzycka

..... ~ J~..o.~ .
Podpisy Członków Zarządu:
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1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. JózefRybicki
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