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Protokśl nr 002.2.180.20HI

z po iedzenia. Zarządu Po ~iatu olskilego

w dniu 16 sierpnia 2018 r.

Po ledzenie Zarządu rozpoczęło si o godz. ]ODD. Obradom przewodniczyi Starosta Wieńczysław

ObI iząjek.
W po iedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Czesław Marek

3. rszula Kikosi oka

4. Józef Rybleki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Soltyślak - Skarbnik Powiatu

tarosra powitał wszystkich obecnych, a na. t pnie na podstawie listy obecności stwierdził, że jest

W')'magane quorum i przystąpi) do oma .ania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad l.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

A.d 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.179.20] 8 z

dnia 08 sierpnia 20] 8 r., nie wnosząc do niego uwag j poprawek. Tym samym protokół zostal

przyjęty ipodpisany.

Ad 3.

Pani Lilla Urbanisk przedstawiła pt mo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w sprawie

dofinan owanie XXV Jubileuszów j Konferencji ardiologiczno- Kardiochirurgicznej, która ma się

odbyć 05.łO.2018r. w Miejskim Domu Kultury w Kol . Zarząd wyraził zgodę na dofinanso ani w

kwocie 2 000 zł w/w wydarzenia.



Pani UUa Urbanlak przedstawiła projekt uchwały 'iN sp 'awle zbycia aktywów trwałych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro om j Kole. (pismo

SPOZOZ.ADTE.071 .10.2018 Pcz. Opinia Rady połeczn j SP ZO w Kole jest pozytywna)

Zarząd po zapoznaniu się z projektem ipoddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów-s

- przeciw - głosów O

- strzyrnało się od głosu - głosów O

Uchwała została. pod] ta jednogłośnie ioznaczona Nr 0025 ..] 80.270.2018

aczelnik Jacek Nowaczyk w temacie konkursu .Rolnik Roku Powiatu Kolski go' poinformował,

że jury w składzie: Jacek Nowaczyk - naczelnik Wyd:iału O:. And ze] Tom zyk - Sekretarz

Powiatu iMichał Wróblewski - Prz wodniczący Rady WIR w Kole dokonali oceny zgłoszonych

przez gmin gospodar ·tw rojnych. WS"t:y tkie gospodarstwa są nowoczesne i odpowiednio

wyposażone w sprzęt rolniczy. Bank Spółdzl Iczy w Strzałkowie przyznał 1 000 zł w formie

darowizny. aczelnik zwrócił i do Zarządu. o przyjęcie W/\N darov izny do budź tu powiatu z

przeznaczeniem na zakup Ragród dla uczestnikóv konkursu. Ze względu na małą liczbę

zgłoszonych gospodarstw Zarząd zdecydował, że każdy rojnik otrzyma nagród r/.eczoVl'ą do
kwoty 760 zł.

Ad 5.

Dyrektor PZD Grzegorz Kujawa poruszył na lępując pnnvy:

- wystosowano pismo do wójta gminy Kościelec odnośnie podania terminu zakończenia robót w

zakresie kanalizacji sanitarnej na ul. Drugiej w Kościelcu. 'Wykonawca nie złożył wniosku o zajęcie

pa a drogowego na czas wykonania v/w robót. Taki tan powoduje opóźnienia w ogłoszeniu

przetargu na budowę chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 32 r SP w Kościelcu. ZarZL d przyjął
do w:i adomość L

- propozycja podziału środków w kwocie 4 900 000.00 zł na hudow nowego odcinka drogi

powiatowej nr 3206P relacji LUCzyWllO- Drzewce w następujący sposób:

- 20181'.- 100000,00 zł

- 2019r.- ] 000 000.00 zł

- 2020r. - 3 800000 00 zl

Zarząd wyraził zgodę na w/w podział środków, jednocześnie wyraził zgodę na przeprowadzenie
przetargu w trybie ieloletnim.

- przedstawił projekty uchwał w sprawie:



a) pozbawienia kategorii dró powiatowych p przez \lIi /łą{.;zenie z użytkowania. jako drogi
publiczne (droga nr 3214P Kramsk- Szarłató oraz nr 3206P tefanowo- Kołu L gm ..Osi k Mały)

b) przekazania Gminie Miejskiej Koło zadania publicznego zarzadzsnia drogami publiczn mi

kategorii powiatowej w zakresie poboru opłat za parkowani pojazdów w trefle płatnego

parkowania w Kol. Powyższe uchwały będą przedsta ione na najbliż rej sesji Rady Powiatu

KoLki go.

c) pozbav ienia dróg kategorii dróg powiatowych (dol. 10 ulic \v m. Koło)
d) dyrektor, spomniał, re nie ma odpowiedzi od Urzędu iejskiego Kole 'IN sprawie podziału

działek mi jskich stanowiących pas uli y Aleja Jana Pawła H zgodni z oczekiwaniem Powiatu.

Powoduj to utrudnienia w rozpocz ciu procedury zaliczenia w/w odcinka. do kategori i dróg

powiatowych. Zarząd przyjął do wiadomości.

W zakresie zimowego utrzymania dróg:

~ zakończono postępowanie przetargowe odnośnie dostawy pia ku i soli w sezonie zimowym

201812019 z podziałem na 2 części. Wpłynęła 1 oferta, drugi oferent do. tarcz ł ofertę po

skazanym czasie. Dyrektor w. pomniał, Ze nastąpił wzrost en dostawy soli drogowej o 16,88 %, a

piasku płukanego o 2%. Zarząd wyraził zgodę na podpi ani umowy z !1111lą która wygrała

przetarg.

- zakończono postępowanie przetargowe na świadczenie usług zimo ego utrzymania dróg

powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 2] część. Wpłynęły 2 oferty, tór

ob jmuią zimowe utrzymanie na 4 z ł2 rejonó . Nie złożono ofert na 13 C2 ci w tym 8 rejonó .

Po dokonaniu analizy cen jednost owych wynikających ze złożon ch ofert z świadczenie usług

stwierdzono wzrost cen w stosunku do ubiegłego sezonu d 20 do 56%. Zarząd wyraził zgodę na

zawarci umów z oferentami.

Ad 6.

aczelnik Z non Wasiak powrócił do tematu zakupu koszule dla 4 druz fi O P, które będą brały

udział w Zawodach Wojewódzkich. stalono. że zakupione zostaną ku szulki w kolorze

granat -wyrn dla mężczyzn oraz błękitne dla kobi t. Napi sy na koszulkach b dą w kolorze żółtym.

Koszt zakupu 40 koszulek wynie "e l 00'0 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ze zględu na dosto owanie planu finansowego do bieżąc h wydatków jest potrzeba dokonania

zmian w plani finansowym wydziału "V Dziale 754 rozdziale 75495 polegające na zmniejszeniu.

planu wydatków o kwotę 2500 zł w *4210 zakup materiałóv iwyposażenia a zwiększenie planu w

4300 zakup usług pozostałych o k ot 2500 zł. Zarząd wyraził zgodę nu dokonanie zmian.



L ekretarz Andrzej Tomczyk przedstawił projekt uch al Zarządu Powiatu Kol kiego w sprawie

zatwierdzenia iprzystąpienia do realizacji projektu: ,Aktywizacja osób młodych pozostających be?

pracy w powiecie kolskim (vY' w ramach Działania I.l .,Wsparcie młodych pozostających bez

pra na regionaln m rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój w: półfinansowan go z uropejskiego Funduszu Społecznego,

Zarząd po zapoznaniu się z projektem ł poddał tę kwestię głosowaniu;

~wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O

- w trzymało ię od głosu - głosów O

Uchwała została. podjęta jednogłośnie ioznaczona Nr 0025.180,27] .2018

Ad 8.

Dyrektor złożył pismo nr SPZOZ.SZ.20l.0L20l8 w sprawie udzielenia dofinansowania dla. P

ZOZ w Kole z budżetu Powiatu Kolskiego na kwotę 575 385
j
OO zł. Z czego:

~ kwota 246 38500 zł przeznaczona byłaby na realizację prac dodatkowych związanych z
rozbudową szpitaia;

~ kwota 330000,00 zł przeznaczona byłaby na. wykonanie prac wykończeniowych pracowni badań
endoskopow ch.

Zarząd, podjął de yzje. że należy dokonać analizy przedlozonego wnio ku decyzje w tym t macie
Zarząd podejmie w innym terminie.

Zarząd zapoznał się z pism m Piel gaiarek Bloku Operacyjnego L p ZOZ w Kole w sprawie

podwyższenia wynagrodzenia w zakresie upo sażenia zasadniczego wy okości ~O% od

podstawowego wynagrodzenia zasadniczego od OL07,2018r. Zarząd rozumie, że w związku z

obecną rozbudowa szpitala oraz nis im kontraktem z FZ sytuacja finansowa szpitala jest trudna,

J dnocześnie Zarząd zobligował Dyr która Chmieleckiego do dokonania analizy finanso szpitala

pod k tern możliwości zwiększenia uposażenia dla piej gnierek. Zarząd powróci do temat,

Ad 9.

Skarbnik przedstawił zmiany do budżetu powiatu kol kiego na 2018 rok:

- Dom Pornocy Społecznej ut Pornatowski go 21, (pismo DFK.3l10,8.2018, DFK.3HO.9.2018

DFK.31 ]0.10.20 18) w związku z otrzymaną. dotacją 2 budżetu państwa na łączną k otę 37 663,00

zl oraz kwoty 45 OOO~OOzł Za wynajem sal na cd szkoleniov .•..e, odpłatność za pobyt pensjonariusz)"
poza tym dokonanie przesunięć między §§.

- Ze. pół Szkół Technicznych w Koje ZS ·.K .0320.26.2018 do onanie zmian w planie finansowym
jednostki na kwotę 34500,00 zł



- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu Z 'ReK 1162120 Ul

przesunięcie "lodków pomiędzy §§ o kwotę 5 867 zł z pFZ znaczeniem na realizację zadania

"Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeci\.\'Poiarowej w internacie", pismo

ZSR:CKU 1144/2018 w sprawie zmian planu rozdz. kaL fikacji budzero ej;

- Zespół Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowa czy KQ!e z pr śba o przyznanie środków

finansowych VI! kwocie 17 100 00 zł na wykonanie koniecznych prac remontowych na dachu

budynku Bursy szkolnej,

- Komenda Powiatowa Policji w Kole Ldz, ZF -PK- O151-48-48/18 z prośb l) zmianę

przeznaczenie dotacji przyznanej dla KPP w l .01 w 'ł.ry okości 5 000 zł na zakup kojca z budą dla

psa, zakup przyczepki do przewozu psa zakup kla tki do przewozu psa.

- Wydział Gespoderki Nieruchomościami - pismo nr GN.684, 1.9.20] 8 W związku ze zwiększeniem

dotacji ceJowej na rok 2018 z prośbą o zv iększ nie planu wydatków na zadania zlecone z

administracji rządowej o kwotę 2 500 zł. pismo nr GN.61 142,20] 8 w związku z przyznaną przez

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol- kiego dotacji celowej kWOc1] 1 000 zł z

przeznaczeniem na zakup SpIZ tu komputerov ego oprogramowaniem, pismo G .684. L 10.2018

dokonanie zmian pomiędzy §§.

- Wojewoda Wielkopolski FB.L3] 11.2]4,2018.4 zw iększeni planu dotacji o kwotę 3 000 zł w
dziale 710 rozdz. 7] 015 21] O"

- pismo W działu OK nr OK,3021.13.8.20 r 8 odnośnie zmiany \'II planie wydatków o kwotę 2 037 zł

z przeznacz niem na wypłatę ZFŚ ..na 20181'. dla nauczycieli emerytów irencistów,

- Komenda Powiatowa PSP w Koje PF.0340.16.20 18 dokonanie zmian w planie wydatków w ci lale
754 rozdział 7541] o kwotę ł 19 776,00 zł,

- pi mo U zędu Miasta i Gminy w Kłodawie nr BR.0007.L Y.32 L322 ,2OI 8 w sprawie udzielenia

pomocy finanoswej dla. SP ZOZ w Kole w kwocie 90 000 z] na pokryci wydatków bieżących

szpitala.

Zarząd v . raził zgode na dokonanie powyżr zych zmian.

Protokółowała: Maiwina Morzyoka

... ,m m~.llit.l~~, ,
Podpisy Czlonków Zarządu:

2. Czes ław Mare k

3. rszula Kikasicka

4. Józef Rybicki
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