
Pmtokól nr 0022.186.2018

z pesledzenia Zarządu Powiatu Kol kiego

w dniu 26 września 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło ię o godz. 9°°, Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław

Obiizajek.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr l do protokołu):

l. Wieńczysła Obliząje

2, Urszula Kikosi cka

3, Czesław Marek

4, Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczy k - Sekretarz. Powiatu

Z gm unt Sołt siak - karbnik Powiatu

tarosta powitał wszystkich obecnych. a następnie na podstawie listy obecności stwi rdził, że jest

v.rymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg pu 'icdzcnia

Ad l.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkov ie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 002.2.] 85.2018 z

dnia 19 rześnia 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyj ęty i po dpisany.

d 3.

Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach Sławomir Wojty lek poinformo ał, że ze pół

nadzorujący prz jazdy pojazdów ciężarowych dokonujących transportu węgla brunatnego drogami

powiatowymi na terenie po iatu olskiego proponuje zlecenie dokonania przeglądu dróg na trasie

przejazdu pojazdów transportują ch ęgiel brunatny pop zez dokonanie wideofilmowania dróg na

trasie prz jazdu około 14 km. Koszt wideofilmowania ] km drogi szacunkowo wynosi około 320 zł

brutto. co daje kwot ..łączną S 000 zł. Zarząd wyraził zgodę-



Ad 4.

Naczelnik Mariola Jóżwiak poinformowała Zarząd, że została opracowana. ekspertyza sporządzona

przez firmę Bud- Serwis odnośnie stanu budynku na ul. Sicniewieża 1 Kole. Zgodnie z

ekspertyzą r cezoznawcy budowlanego zużycie budynku wstała oceniona na 80%, Nie zaleca się

budynku do r montu ponieważ nakłady na remont i dostosowanie budynku do istniejących
warunków technicznych i do przepi ów przeciwpożarowych będą, wyższe od budowy nowego
budynku. Zaleca się rozebranie bud nku. Zarząd uznał, że trzeba rozważyć możliwość

przeniesienia lokatorów do innego budynku i zgodnie z zaleceniami dokonać rozbiórki w/w

budynku.

Zarząd powrócił do wniosku m. Góra] gm, Babiak, która wystąpiła z wnioskiem

o wykup gruntu- pasa drogowego drogi powiatowej nr 3199P. Naczelnik ariela Jóźwiak

powiedziała, że konsultowała sytua ję prawna w tym zakresie i postawienie ogrodzenia od strony

drogi nie vvymaga zgłoszenia. Zarząd zgodnie z opinią Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

negatywnie aopinlował wniosek p odnośnie wy upu gruntu pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3199P.

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Promocji. Rozwoju iZarządzania Kryzysowego Zenon Wasiak omówił pismo

Prezesa Koła Wędkarskiego przy ZS w Koje dol. objęcia patronatem i udzielenia wsparcia

finansowego zawodów wędkar 'kich. Zarząd wyraził zgodę na zakup 3 pucharów do kwot. 300 zl,

Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 30G zł na wykonanie 2 grawertonów z nadrukiem,

które zostaną wręczone na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego d1a Koła Gospodyń Wiejskich

z Rzuchowa w uznaniu za zajęcie I miejsca w kategorii "Wielkopolskie słodkości" oraz II miejsca

w kategorii " aj lepsza potrawa tradycyjna kuchni wielkopol tej" podczas vm Fe tiv alu
I radycyjnej Kuchni Wielkopolskiej" organizowanego w dniu 9 września 2018 r. na terenie V yspy

Edwarda w Zaniern śłu oraz dla męskiej drużyn OSP Brdów,

Naczelnik omówił program uroczystej Gali lepodległościowej w dn. 1L 10,2018r., który zakłada

m.in, odsłonięcie] poświęcenie tablicy upamiętniającej objęcie władzy nad powiatem kolskim

przez Tymczasow Zarząd Powiatu Kolskiego w dniu 11.11.1918]", oraz odsłonięcie tablicy

nadającej nazwę skweru znajdującego się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole -

.'kw r Niepodległości. Koszty związane z organizacją Gali to wydruk plakatów informacyjnych

ora emisja informacji o uroczystości w TV Kablowej to 440 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.



Ad 6.

Dyrektor SP ZOZ w Kole poinformował Zarząd że wydane został: 2 dec .. :z;.jZakładu bezpieczeń

Społecznych w zakresie zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne za lata 2012.

Zgodnie z I decyzję SP ZOZ w Kole na dziel l 2S.09.2018r. kwotę 226 26672 zł, do zapłaty

pozostało jeszcze kwota 4507470 zł.

II decyzja ZUS zakłada spłatę należności na. tępująć sposób: zapłaty kwoty 175 365 zł po 27 rat,

czyli po 6 495 zł oraz zapłaty kwoty 203 920 zł po 16 rat czyli po 12 745 zł.

Razem SP ZOZ w Kole zobowiązany jest do płaty kwoty 560477.02 zł plus opłata prolongacyjna,

Zarząd przyjął do wiadomości.

Główny specjalista ds. pracowniczych Pani Lina Urbaniak przedstawiła pismo SPZOZ

(SPZOZ,GK.324.13 ,20] 8) dot: przekazania środków finansowych ",",vkwocie 185 000,00 zł na

dofinansowanie zadania "Rozbudowa przebudowa i 111 d rnizacja oraz wyposażenie P 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.O'"1.1.2017 z dn. 27.04.2017 '_ na. zapłatę faktury V T nr 13/08/2018 z dnia

31.08.20181". Faktura ma załączniki w postaci protokołów częścio ego odbioru wykonanych robót

podpisane przez wszystkich Inspektorów nadzoru budowlanego. Zarząd wyraził zgodę na wypłatę

wnioskowanei kwoty,

Ad 1.

Pani Lilla Urbanlak g16\ ny specjalista ds. pracov niczych przedstawiła projekt uchwały Zarządu

Po iatu Kolski go w sprawie powołania dyrektora Powiatowego C ntrurn Pomncy Rodzinie w

Kole, Pani Agnieszka Rusin dotychczas pełniła obowiązki dyrektora PCPR w Kole. Ze względu na

wieloletnie doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej zasadne jest pov....'ołanie Pani

Rusin na stanowi sko dyrekto a placóv ki z dniem Ol paźd Iernika 2018r_

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - gło ów 4

- przeci w - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

chwała została pcdj ta jednogło .ni. ioznaczona: r 0025.l86.2 78.20 l ~



karbnik Zygmunt Soltysiak przedstawił na tępujące zmiany do budżetu powiatu kolskiego:

- pi IUO GK.3034.8.20 18 - dokonanie zmian w planie finan owym o kwotę 469 482 50 zł na. realizację

projektu pn .• ,Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektroniezn ch usług

publicznych oraz uruchomlenie elektronicznych u ług publicznych powiatu kol kiego" w związku

kon iecznośeią sf nańsowa n ia części wydatków w roku 20 19r.

- pismo JZP.272.3 ,6.20 17.20]!! - w sprawie przesunięcia przedsięwzi cia pn.• .Nowoczesne technologie w

ksztełceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarcaego ob żaru f~nkcjonalnego po iarów tureckiego i

kolskiego" w związku ze zmniejszeniem wartości przedsięwzięcia 0924 806,9] w 20 I Br. i przesunięciem tej

wety na 2019 .
- pismo OZ.3026.5.20 18 - dokonanie zmian w następujący sposób w dz, 750, rozdz. 75019 § 6060 ,.zakupy

inwesr c jne jednostek budżetowych' ut orzenie zadania o nazt ie "Elektroniczny sy tern głosowania wraz

z systemem cyfro ej transmisji obrad" - kwota 30000 zł, dz. 750, rozdz. 15020 § 6060 utworzenie zadania

pn. " Sy tern wczesnego wykrywania pożaru" kv ota 22 000 zł. Utworzenie zadań oraz prze unięcię

środków, które pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków są spowodowane zakresem

plan cwanych prac.

- pi mo OZ.8023,J27.20t8 - w związku Z pl mem Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Wieikopols ieso w Poznaniu O nieurueho ieniu w zy tkich środków finansowych jakie zostały

zabezpieczone na projekt .Wyposaienie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i
miejskich podmiotóv leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdeożenie Eleklronicznej

Dokumentacji Med cznej oraz stworzenie ieci w miany dan. c między podmiotami leczniczymi

samorządu województwa" na 2018r. i koniecznością przesunięcia środków na 20 19r.

- propozycja zwiększenia planu wydatków w r O w Ko.le o kwotę H 694 zI :l pr7:e1:naczeniem na malowani

łazienc i pokoju pedagoga zakup u ług i opłatę "Złotego abcnem ntu Optlvum' z;\.rot kosztó przejazdu

dła nauczycieli na nauczanie indywiduatne, Ila szkolenia.

Zarząd wyraził zgodę na dokonan ie zm ian,

Protokółowała: Mulwina Morzyoka

" m M? ~·~ .

I. Wieliezy Jaw ObJizajek

2. Marek Banaszewski

3. C"L-C' ław Marek

4. n- zula Kikosicka

5. Jó-zefR~bickl
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