
PJlołokól nr 0022,.184.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 12 września 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. WODo Obradom przewodniczył Wic starosta Marek

Banaszewski.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do p otokołu):

l. Marek Banaszewski
2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4, Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomezyk - ekretarz Powiatu
Zygmunt Sołtyslak - karbnik Powiatu
Wicestarosta powitał wszystkich obccn ch a następnie na podstaw] listy obecno ci stwi rdził, ;r

jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad 1.

Porządek obrad zosteł przyjęty przez Zarząd.

_Ab
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.183.2018 z

dnia. 05 września 2018 f. nie wnoszą do niego uwag ipoprawek. Tym sam m protokół został

przyjęty ipodpisany.

Ad 3.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Koje Jarosław Wasilewski poforrnowałvże Powiat Kolski

zabezpieczył na zadanie .Przebudowa drogi wewnętrznej w ZST w Kole" 100 000 00 zł. 000 tej

pory wykonana została dokumentacja geodezyjna dla celów projektowych 800.00 zł oraz koszt

opracowania: dokumentacji technicznej to koszt 4 000 zł. Ofertę na wykonanie robót złożyło

Przedsi biorst o Robót Drogowo- Mostowych S.A. w Kole na kwotę 1300'6561 zł. W związku z

tym zwraca się z prośbą o przymanie dodatkowo kwoty 36 500 zol (kwota 35 000 zł przeznaczona

zostanie na wykonanie robót budowlanych, kwota 1 500 zł na nadzór inwestorski),



Główna księgowa J przedstawiła pi mo Z T.KS,0320.28.20l8 dol. próśb o

przekazanie środków finansowych w wysokości 86 OOOjOOzł z przeznaczeniem na utrzymanie

bieżące jednostki Dyrektor jednocz śnie wspomni a] o poczynionych oszczędnościach w ZST,

Zarząd przyjął do wiadomości i postanowił, że decyzję w sprawie zaliczkowego przekazania

irodków zostanie podjęta w terminie późniejszym.

Zarząd postanowił przekazać dyspozycję do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu v cdu

przedstawienia wykazu liczby uczniów i ilości etatów v szko ach ponadgimnazjalnych na terenie

powiatu kolskiego.

Zastępca naczelnika Wydz-ału O 'wiaty Dorota, zkudlare przedstawiła pismo:

- dyrektora Zespołu Szkół Techni znych w . prav i wymienia zgody na przyznanie 2 dodatkowych

godzin nauki dla zajęć praktycznych w zawodzie operator obrabiarek skrywających. Zarząd wyrazi

zgodę:

plsma dyrektora ZST (Z. T.D_413_2018 ZST.D.413.3.2018). d) .ektora Liceum

Ogólnokształcącego (L.dz. 25/2018 , dyrektora ZSRCKU w Koś j, Icu (ZL ReKU 1283/2018) w

sprawie zgody na nauczanie indywidualn dla 4 uczniów. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

t godniewy wymiar zajęć indywidualnych wynosi od 12 do 16 godzin. Zarząd wyraził zgodę;

przedstawiła projekt ud wały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie u hwalenia •Programu

współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotruni o których mo a

art. 3 ust 3 ustaw z dnia 24_04.2003r. o działalno ~cipożytku publicznego iwolontariacie na rok

2018" + Zarząd przyjął do wiadomości;

- projekt uch ały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie ustalenia wysokości nagrody tarosty

Kolskiego z okazji Dnia Edukacji arodowej w roku 2018.

Zarząd po zapoznaniu si z projektem ipoddał tę kwe. ti głosowaniu:

- .niosek poparło - głosów 4

- przeci w - głosów O

- wstrzymało ię od głosu - głosów O

U hwała została podjęta jednogłośnie i oznacz na T 0025-184.276.201 8

Ad :'.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowisl a Jar k Nowczyk poinformował że zagrożona jest

realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku

2018. Firma. która wygrała pl'zetarg na realizację w/w usługi powinna wykonać usługę związaną z

usuwaniem Vf'YTObÓW azbe towych polegające lv" szczególności na demontażu oraz



\ '

unieszkodliwieniu zd montowanych \ robów. 'Wyroby azbe towe powmny być nast pnie
prz kazane na składowisko posiadające odpowiednie zezwól nie, Każda czynność \\ . konana przez

odpowiednią Firmę powinna być odpowiednio udokumentowana, mowa z wykonawcą została
zawarta w dniu 13.07br. ermin wykonania pracy powinien zakończyć się 30.09. br. i ster praca

je 1 wykonywa nierzetelnie jak pokazała lo wizja lokalna w m.Olszówka. Zdemontowane wyroby

azbestowe zostały o t wiane na działce jednego 7. mieszk, ńców, W dział OŚ zwrócił się do

Wykonawcy o złożenie stosownych wyjaśnień w tej prawie. jednocześnie padła propozycja

zerwania umowy z Wykonawcą. Zarząd Po iatu zobligował aczelnika do skonsultowania sprawy

Z radcą prawnym zajmującym się amó ieniami publicznymi. Po otrzymaniu wykładni prawnej

w/w temacie Zarząd podejmie deeyzj ,

Dyrektor Grzegorz Kujawa podjął następujące prav..'y:

- dokonanie zmian w planie finansowym PZD w Kole po] gające na zmniejszeniu w dziale 600

rozdz. 600]4 § 0580 o kwot, 7 000 zł oraz zwiększeniu w dziale 756 rozdz. 75618 o kwotę 128 100

zł ( ą to wpływy min. z opłat za zajęcie pasa drogowego, pływy z tytułu grzywien i inn h kat

pieniężnych od osób prawny h i innych jednostek organizacyj n ch. Propozycja jest taka, aby

powyższe środki przeznaczyć m.in, na wypłat wynagrodzenia dla pracowników PZD w Kole

świadczących pracę w godzinach nadliczbowych przy zimowym utrzymaniu dróg w okresie od

15.10. do 31.12.20l8r. oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PZD. Zarząd pozytywnie

zaopiniował w/w pismo;
- w dniu 05.09,.br dokonano otwarcia ofert w ramach 11przetargu na świad zenie usług zimo ego

utrzyman ia dróg pawi atowych w s zoni e zimowym 201812019 z podziałem na 8 części, Wpłyn lo -

ofert, przy których stwierdzono wzrost c n w to 'Ul1k.U do ubiegłego sezonu od 10-25%, Zarząd

wyraził zgodę na za arcie umów z Oferentami:

- Pani B ata Krzyżostaniak z m, Górej gm. Bahlak wy tąpiła z wnioskiem o wykup gruntu- pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3199P w m.Góraj, PZD \> Kole negatywnie zacpinie ało \ Iw

wniosek. Zarząd przyjął do \ iadomości;

- dokonano otwarcia ofert dot. realizacji .Przebudowy ulicy Sieniewieża w Kole na od 'in ku między

ul. Słowackiego a:ul. 3 Maja • w części robót dot. na ierzchni bitumicznej. Do przetargu przystąpił

jeden wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych .A. z Koła: oferując cenę 375

083,10 zł. brutto. Zaproponowana cena przekracza o 100 000.00 zł szacowaną wartość zamówienia ]

pozostające w dyspozycji PZD w Kole. Zarząd podjął d c. zję, aby powtórzyć postępowanie w

zakresie zamówienia publicznego j zmniej. zyć zakres wykonania robót"



- dyrektor wspomniał. że zostanie wystosowane pismo do Urz <lu Miejskiego w Kol w sprawie
projektu porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Kolskim, a Gminą Miejską Koło w sprawie

pobierania przez Gminę opłat w strefie płatnego parko ania pojazdów na droga h powiatów ch.

Zarząd przyjął do wiadomości.

A:d~~

Obecny na posiedzeniu Zarze du Pan C żary Chmiel cki przed tawił ze rawienie wykonania

świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za si rpień Z0I8r. ~97.37 % oraz za okres sty zeń-

sierpi 11 20 8r - łącznie 'wykonanie świadczeń 105.20%. Odczytał stanowisko Ogólnopolskiego

Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych podjęte wspólnie ze związkiem Pc iatóv Polskich z

dnia 30,08.2018r, Poinformował, ź» rozpoczęły działalność Poradnie. Diabetologiczna,

Onkologiczna i Pulmonologicana a od od Ol.10.br. zaczyna funkcjono ać C ntrurn Zdrowia

Psychicznego. Zarząd przyjął do wiadomości v Iw sprav ,

A!!..&..
aczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pan Zenon Wasiak przedstu-

wij następuj ą.ce sprawy:

- publikacja folderu z. okazji 20- lecia Powiatu Kolskiego nie jest jeszcze skoń zona. Wykonawca

nie oddał folderu w wyznaczonym terminie aj prace dobiegają. końca. Naczelnik omówił

trudności i przebieg działań. kt6r . zostały podjęte, aby publikacja została wykonana. W związku z

tym proponuje aby zawrzeć porozumienie i przedstawić nowe warunki wynagrodzenia za usługę.

Zarząd zaakcepto al propozycję przedstawioną przez aczelnika.

- Ogłoszony został" Konkurs Viva! Wielkopolski Senior Roku - edycja 2018. C lem konkursu jest

nagrodzenie! wyróżnienie seniorów oraz promowanie inicjatyw zrealizowany h w roku 2017 w

wielkopolskich społecznościach lokalnych Rozpatrywań kandydatury 2 osób. Po zapoznaniu

się z działalnością. jedna z osób zostanie wytypowana, Zarząd przyjął do wiadomości.

- Przedstawiciele Komendy Powiatowe] Policji w Kole zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody na

przeznaczenie w ramach środków. które Powiat Kols i przeznaczył na wykonanie miniatur

sztandaru j filmu profltaktyczno- promocyjnego z przebiegu uroczystości nadania Szca rdaru dl .

KPP w Koje również o wykonanie medali pamiątkowych z tej uroczystości. Zarząd wyraził zgodę

na realizację t o zadania. i zawarcie umowy z wykonawco.

z PS NET zwrócił się z wnioskiem. o umieśzez enie krótkiej informacji prasowej

w dziale aktualno ści na stroni internetowej Starostwa Powiało ego w Kole. Informacja. dOL

powstania internetowej giełd rolnej. Zarząd wyraził zgod +



Ze względu na dostosowanie planu finansowego do bieżących wydatków Naczelnik Mariola.

Jóźwiak Z ró iła sit; z prośbą O dokonanie zmian w planie finansów m polegające na

wyodrębnienie w Dziale 700 rozdziale 70005 , 4300 kwoty 2 000 zł z przeznac eniem na

tymczasowe ogrodzenie segmentowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kole, [J zy ul.
Sienkiewicza] oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1 800 zł w 4610 a zwiększenie planu

w §4270 o kwotę 1 800 zł (środki zostaną przeznaczone na remont dachu na budynku mieszkalnym
\ j lorodzjnnym w Kole), Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian.

Naczelnik omówiła projekt li h, ały Rady powiatu Kolskiego w sprawie uchylenia uchwały r

XLV/30712018 Rady Powiatu Kolskiego' dnia 27 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na

zbyci drodze darowizny nieruchomości Powiatu Kolskiego. Zarząd przyjął do wiadomości.

projekt będzi przedstawiony na najbliższej sesji Rady Powiatu.

A,(tHk

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił zmiany do budżetu Powiatu Kolskiego na 2018r:

- PZD w Kole (PZDl22l/DT/120/2018 wnosi o wyraź nie zgody na pod 'aJ środków na realizację

zadania. .Budowa drogi powiatowej nr 3206P rela 'ji .uczywno - Drzewce' w następujący sposób:

20] 8- 100 000 zł' 2019- l 000 000 zł, 2020r. - 3 8UOQUOzł.

- Wydział Oświat , Kultury i Sportu (OK.3021.13, W.20 18) w związku z rozdysponowaniem

środków na agrody tarosty z okazji Dnia Edukacji Narodov ej wnosi o dokonanie zmian

polegające na zmniejszeniu DZ.SOJ rozdz. 80195 § 4210 o kwotę 35889 zł.

- Biuro Rady i Zarządu (BRZ,033 .22.2018) w sprawie dokonania zmniejszenia w dz, 750 rozdz.

75019 § 4360 o kwotę l 000 zł a dokonanie zwiększenia w '4220.

Zarząd v raził zgodę.

Protokółowała: Mulwina Morzyoka

........~~_..J!\ ... ~.~ ...." ..." ..." ...
)'odpisy Członków Za.rzgdu:

I. _ larek Bana zewski

2,. Czesław Ma re k

3. Urszula Kikosicka

4. Józef Rybsekl
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