
Protokół nr 0022.176.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 18 lipca 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

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 l.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.175.2018 z

dnia 11 lipca 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty i

podpisany.

Ad3.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki zwrócił się do Zarządu z prośbą o

wykonanie odcinka drogi około 185 m w miejscowości Dębno Poproboszczowskie, który jest w

złym stanie. Remont wnioskowanego odcinka drogi, nie był uwzględniony w zadaniach

remontowych dróg. Zarząd nie podjął wiążącej decyzji w tej sprawie, jednocześnie postanowił, że



zobliguje Dyrektora PZD w Kole do przeprowadzenia analizy w poszczególnych gminach, czy są

jakieś krótkie odcinki dróg do wykonania, a które będą zamykały ciąg komunikacyjny.

Ad 4.

Dyrektor SP ZOZ w Kole Cezary Chmielecki poinformował o:

_ poziomie realizacji kontraktu z NFZ za okres czerwiec 20 18r.- łącznie wykonanie świadczeń -

98,39 % oraz za okres styczeń - czerwiec 2018 - 108,63%.

Dyrektor wspomniał, że Minister Zdrowia przedstawił propozycje minimalnych wynagrodzeń dla

pracowników sektora medycznego i od 01.07. br. pielęgniarki otrzymają wyższe wynagrodzenie

zgodnie z ustawą o płacach minimalnych. Spowoduje to wzrost kosztów osobowych. Dyrektor

planuje również otworzyć od 01.1 O.br. Centrum Zdrowia Psychicznego i chce, aby Zarząd Powiatu

przeznaczył 200 000 zł na ten cel. Zarząd zwrócił się do dyrektora, aby złożył pisemne szczegółowe

wyjaśnienia odnośnie przeznaczenia w/w kwoty.

Sekretarz Andrzej Tomczyk przedstawił pismo SPZOZ dot. przekazania środków finansowych w

kwocie 360 000 zł na dofinansowanie zadania "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz

wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz

mieszkańców powiatu" realizowany przez SP ZOZ w Kole. Powyższe środku przeznaczone zostaną

zgodnie z zapisami Porozumienia nr OZ.031.3.2017 z dn. 27.04.2017r. na zapłatę faktury VAT nr

13/06/2018 z dnia 29.06.2018. Faktura ma załączniki w postaci protokołów częściowego odbioru

wykonanych robót podpisane przez wszystkich Inspektorów nadzoru budowlanego. Zarząd wyraził

zgodę na wypłatę wnioskowanej kwoty.

Ad 5.

Dyrektor PZD Grzegorz Kujawa przedstawił następujące sprawy:

- PZD w Kole skierowało pismo do Wydziału AB Starostwa Powiatowego (PZD/221/DT/90/2018)

dot. pytań odnośnie realizacji inwestycji Łuczywno- Drzewce. Odpowiedź na pismo PZD w Kole

udzieli Wydział AB. W związku z realizacją w/w inwestycji Zarząd postanowił, że szerokość drogi

będzie wynosić 6,0 m, a na odcinku gdzie powiat nie dysponuje gruntem zwężone zostanie

pobocze. Starosta poinformował, że Wójt Gminy Osiek Mały przesłał kopie wydanych decyzji

administracyjnych, które mają związek z planowaną budową drogi powiatowej.

_ akceptacja przekroju poprzecznego projektowanego mostu na rzece Rgilewce w miejscowości

Barłogi. Planowana jest budowa jezdni o szer. 6,5 m i dodatkowo budowa chodników z 2 stron.

Jednocześnie PZD w Kole zwrócił się do Wód Polskich o wyjaśnienie sytuacji dot. własności wody,



która tam przepływa.

_ uzgodnienie projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji w celu publicznym dla

inwestycji,rozdzielczej sieci cieplnej" Płaszczyzna Etap 1. PZD w Kole zaproponowało MZEC w

Kole umieszczenie ciepłociągu w pasie drogowym ul. Konarskiego i E. Plater w Kole w

nawierzchni bitumicznej w środku pasa jezdni z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych

nawierzchni. Zarząd zgadza się z propozycją PZD w Kole.

_ podczas otwarcia ofert na realizację zadania "Przebudowa ul. Szkolnej w Przedczu" okazało się,

że zabezpieczona kwota 500 000 zł jest nie wystarczająca. Burmistrz Przedcza zwrócił się z

pismem (RGWI.7211.3.2018) dot. zwiększenia środków na realizację zadania w wysokości

pozwalającej na wykonanie całości prac zgodnie z ofertą jednej z firm. Ponadto Burmistrz zapewnił

o partycypacji ze strony Gminy Przedecz w wysokości 40% zwiększonego planu. Zarząd przychylił

się do prośby PZD w Kole i przeznaczy kwotę 100 000 zł na zwiększenie planu, w celu realizacji

wcześniej planowanej inwestycji.

Ad6.

Naczelnik Zenon Wasiak przedstawił następujące zagadnienia:

-Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu, które odbędzie się 25.08.br. o godz. 16.00 na MOSiR w

Kole. Naczelnik zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przeznaczenie kwoty 6 000 zł na zakup

materiałów promocyjnych, które będą dostępne na stoisku promocyjnym Starostwa Powiatowego w

Kole oraz przekazane uczestnikom konkursu wiedzy o powiecie kolskim. Naczelnik przedstawił

program w/w wydarzenia. Zarząd zaproponował, aby w programie znalazł się występ Zespołu

Ludowego .Dobrowianki" . Naczelnik skonsultuje to ze współorganizatorem, czyli OSM w Kole.

- Przegląd Koniński zwrócił się z ofertą sponsorowanego artykułu odnośnie Wielkopolskiego

Święta Mleka i Powiatu. Zarząd wyraził zgodę na wykup artykułu sponsorowanego w kwocie 1 230

zł brutto.

- Dożynki Powiatowo - Gminne, które Powiat Kolski organizuje wspólnie z Gminą Dąbie odbędą

się 03 września br. Naczelnik przedstawił program dożynek oraz zakres zadań do realizacji przez

Starostwo Powiatowe w Kole. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 7.

Wicestarosta Marek Banaszewski poinformował, że dyrektor ZSP w Kłodawie wystąpił z

wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie dziennika elektronicznego. Opinia Rady

Pedagogicznej ZSP w Kłodawie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie jest

pozytywna. Zarząd wyraził zgodę.



Wicestarosta przedstawił pismo ZSRCKU w Kościelcu dot. zaliczkowego przekazania środków

finansowych w kwocie 31 095,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie zaliczki na podatek

dochodowy od os. fiz. za m-c czerwiec oraz na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych oraz

zwiększenie raty środków na miesiąc sierpień o 20 000 zł w związku z koniecznością wypłaty

nagród jubileuszowych. Zarząd wyraził zgodę na zaliczkowe przekazanie kwoty 31 095,00 zł w

ramach aktualnego planu finansowego oraz zwiększenie raty środków na miesiąc sierpień o 20 000

zł.

Przekazywanie środków uzależnia Się od bieżącej sytuacji szkoły oraz od posiadanych przez

powiat środków finansowych.

Ad8.
Wicestarosta przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu

Szkół Technicznych w Kole. Zarząd po zapoznaniu się z projektem i poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.176.264.2018

Dyrektor PZD w Kole przedstawił projekt uchwały Zarząd Powiatu Kutnowskiego zwrócił się z

prośbą o wydanie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2155E st. Kolejowa

Krzewie do drogi nr 1, przebiegającej przez obszar administracyjny Gminy Krośniewice.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem i poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.176.265.2018



Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 18 lipca br. została podjęta uchwała w

sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 r. , mianowicie:

W Uchwale Nr XLII/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu

Kolskiego na 2018 r. ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian:

Zadanie pn:

"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy powiatowej PSP w Kole"-350 000,00 zł

(dz.754 rozdz.75411,par 6060-zadania zlecone)

otrzymuje brzmienie:

" zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole"

-o kwotę 350 000,00 zł (dz.754 rozdz.75411,par.6060-zadania zlecone)

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

Protokółowała: Malwina Morzycka

......... ~ \~~~ .
Podpisy Członków Zarządu:

5. Józef Rybicki

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka
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