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Protokół nr 0022.58.2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 05 grudnia 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

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

l. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Artur Szafrański - Sekretarz

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził

wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.57.2019

z dnia 27 listopada 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa, p. Orchowska

i p. Łączkowski poruszyli następujące tematy:



1. powrócono do tematu wniosku dot. uzgodnienia lokalizacji

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami,

tj. odcinka kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. 3 Maja w Kole. Z uwagi na

nieobecność wnioskodawcy Dyrektor Kujawa przybliżył temat. Zarząd po

przeanalizowaniu innych możliwości rozwiązań zdecydował me uzgodnić

zaprojektowanej lokalizacji odcinka kolektora deszczowego DN400 L-4,0 m w pasie

drogowym ul. 3-go Maja w Kole z uwagi na możliwość usunięcia kolizji kolektora

kanalizacji deszczowej w granicy działki Inwestora bez ingerencji w pas drogowy;

2. powrócono do tematu opłat za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych

w systemy kanalizacji deszczowej będącej własnością MZWiK Sp. z o. o. Powiatowy

Zarząd Dróg w Kole otrzymał kolejną fakturę za "odprowadzanie wód opadowych

i roztopowych" na kwotę 849.63 zł. Powyższa faktura zawiera również wezwanie do

zapłaty z tytułu faktury nr Rl022265/2019 roku z dnia 31-10-2019 r. na kwotę 2.548,89

zł. MZWiK sp. z o. o. informuje również, że w przypadku braku zapłaty nabywca

zostanie wpisany do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej. Miejski

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole nie udzielił odpowiedzi na pismo

Powiatowego Zarządu Dróg kwestionujące sposób ustalenia stawki opłaty za

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej na

terenie miasta Koła. Ponadto PZD wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej

z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie. RIO potwierdziło, że wysokość stawek

powinna być uregulowana w formie uchwały Rady Gminy, co w tym przypadku nie

ma miejsca. W związku z powyższym PZD prosi Zarząd Powiatu Kolskiego o zajęcie

stanowiska w tej sprawie. Zarząd zdecydował o regulowaniu w/w opłat według

starych stawek, poprosił także o poinformowanie o sprawie Przewodniczącego Rady

Miej skiej w Kole;

3. dot. projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie opłat za zajęcie pasa

drogowego na drogach powiatowych w powiecie kolskim. Zarząd zapoznał się nie

wnosząc uwag;

4. dot. spotkania celem omówienia rozwiązań technicznych dot. zadania "Budowa

sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic

Aleje Jana Pawła II - Powstańców Wielkopolskich - Powstania Warszawskiego".

Zarząd zapoznał się;
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5. dot. wysokości należności w związku z zajęciem pasa drogowego na ul. Stary Rynek

w Kole. Zarząd zapoznał się;

6. dot. opóźnienia wykonawcy w realizacji zadania "Rozbudowa ulicy Nagórnej

w Kole". W związku z opóźnieniem wykonawcy istnieje zagrożenie terminowego

wykorzystania środków finansowych z Gminy Miejskiej Koło oraz dofinansowania

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Starosta spotka się w tej sprawie

z Burmistrzem Koła, a na kolejne posiedzenie Zarządu zostanie zaproszony

wykonawca robót. Ponadto PZD wystosował do wykonawcy pismo, w którym wnosi

O stosowanie się do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i niestwarzanie

utrudnień uczestnikom ruchu drogowego;
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7. powrócono do tematu spotkania z przedstawicielami firmy

w kwestii przebudowy ul. Żelaznej i Ogrodowej w Kole w zWIązku z planowaną

budową galerii handlowej. Zarząd ostatecznie podtrzymał stanowisko, jakie zapadło

na posiedzeniu w dniu 30 października 2018 r. Zarząd Powiatu wówczas pozytywnie

zaopiniował możliwość zaprojektowania skrzyżowania ul. Nowowarszawskiej

z ul. Żelazną w odległości mniejszej niż wymagana (150 m) w przepisach techniczno-

budowlanych zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie pod warunkiem poniesienia przez Inwestora O ) wszelkich

kosztów w/w inwestycji wraz z przebudową całego odcinka ulicy Żelaznej

i Ogrodowej oraz nieodpłatnego przeniesienia wytworzonego majątku na rzecz

Powiatu Kolskiego. PZD powiadomi Inwestora.

Następnie Zarząd zapoznał się z pismami:

• Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD.GK.153.l2.2019 - dot. braku

uwzględnienia w projekcie budżetu powiatu na 2020 r. zakupów inwestycyjnych na

potrzeby PZD - kosiarki wysięgnikowej bijakowej oraz przyczepy rolniczej. Ponadto

plan dochodów w zakresie wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst

na podstawie odrębnych przepisów został ustalony na zbyt wysokim poziomie.

Starosta poinformował, że zakupy inwestycyjne będą mogły być realizowane

z ewentualnej nadwyżki budżetowej.
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• Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/544/DT/ZP/P/248/2019 - pozytywna opinia

z uwagami dot. projektu stałej organizacji ruchu drogowego w związku

z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi

wojewódzkiej nr 263 na odcinku: część 2: od skrzyżowania z DP 3403P

w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 w systemie zaprojektuj i wybuduj". Zarząd

zapoznał się.

• Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/542/S/ZKlSL/20-1/2019 - informacja

w zakresie zwrotów poniesionych wydatków od sprawców zdarzeń drogowych

w 2018 r. Zarząd zapoznał się.

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak przedstawiła wniosek SPZOZ w Kole

w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 39.208,00 zł na pokrycie faktury dot.

zadania "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz

mieszkańców powiatu". Zarząd wyraził zgodę na przekazanie w/w środków.

Obecna na posiedzeniu Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole poinformowała o:

• podpisaniu z NFZ umowy na 2020 r. dot. funkcjonowania przychodni w Lubońku.

Aktualnie do p. Wiśniewskiej trafiają sprzeczne informacje dot. wypowiedzenia przez

Burmistrza Kłodawy umowy na lokal, w którym funkcjonuje przychodnia. Jeśli się

one potwierdzą trzeba będzie rozwiązać umowę z NFZ;

• wydatkowaniu środków z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadania

"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na

rzecz mieszkańców powiatu". W związku z tym, że wykonawca nie potwierdził na

piśmie, że dokonał rozliczenia wynagrodzenia należnego podwykonawcom (zgodnie

z § 7 ust. 17 umowy o roboty budowlane nr 1/2017 z dnia 20.10.2017) SPZOZ

wstrzymał zapłatę za fakturę na kwotę 144.547,00 zł. Następnie szpital złożył wniosek

do Sądu Rejonowego w Kole o zezwolenie na złożenie depozytu sądowego w kwocie
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299.747,00 zł tytułem pozostałej zapłaty za roboty budowlane, na co otrzymał zgodę

Sądu. Zgodnie z postanowieniem Sądu wpłacono całą kwotę na depozyt sądowy,

z czego 141.670,61 zł ze środków dotacji a 158.076,39 ze środków własnych.

W związku z powyższym p. Dyrektor uważa, że środki z dotacji zostały wykorzystane

w sposób prawidłowy, ponieważ zostały przeznaczone w całości na wyznaczony cel

w postaci opłaty zastępczej (depozyt sądowy). Zarząd prosi Radcę prawnego

p. Ratajczyk o przygotowanie pisemnej opinii w tej sprawie;

• zawieranych kontraktach z lekarzami na 2020 r.;

• objęciu stanowiska kierownika oddziału ginekologiczno - położniczego od 2020 r.

przez p. Karaszewskiego;

• dostawach sprzętu medycznego na blok operacyjny;

• poziomie wykonania kontraktu z NFZ na koniec października 2019 r. - 104% limitu

punktów;

• planowanych w 2020 r. zakupach wynikających z decyzji sanepidu;

• podpisaniu umowy z firmą T-Mobile w zakresie przedłużenia dzierżawy gruntu pod

konstrukcję wieży antenowej zlokalizowanej na terenie SPZOZ;

• wycenie zakresu inwestycji (w zakresie robót budowlanych) - remont oddziału

chirurgii - 4.650.000,00 zł.

Ponadto Zarząd podjął temat dot. spotkania jakie odbyło się w SPZOZ w sprawie oceny

projektu i wykonanych prac w budowanym bloku operacyjnym.

W trakcie posiedzenia zaproponowano także organizację spotkania z Burmistrzami i Wójtami

Gmin z terenu powiatu kolskiego w sprawie możliwości dofinansowania szpitala przez

poszczególne gminy.

Ad.5
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Promocji p. Szkudlarek poruszyła następujące

sprawy:

l. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie zwrócił się

z prośbą o przywrócenie letniej trasy autobusu liniowego z Koła do Kłodawy. Obecnie
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autobus kursuje o godz. 6:00, co stanowi utrudnienie dla uczniów dojeżdżających do

szkoły. Zarząd nie wyraził zgody.

2. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie zwrócił się

z prośbą o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne uczennicy. Wydział Oświaty,

Kultury i Promocji pozytywnie opiniuje wniosek w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

Zarząd wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego w wymiarze 12

godzin tygodniowo w ramach środków zabezpieczonych w budżecie szkoły. Wydział

OP powiadomi szkołę.

3. Dyrekcja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na otwarcie oddziału technikum w zawodzie

technik rachunkowości. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OP powiadomi szkołę.

4. Pismo Klubu Sportowego "Górnik" Kłodawa - prośba o zwolnienie drużyn

młodzieżowych z opłat za wynajem w okresie zimowym sali gimnastycznej przy

Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie. Zarząd wyraził zgodę

na zwolnienie z opłat. Wydział OP powiadomi Klub.

5. Dot. planowanego otwarcia sali chemicznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole.

Proponuje się zakup fartuchów dla uczniów do kwoty 1.200,00 zł. Zarząd wyraził

zgodę.

Zarząd dyskutował na temat wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla

dyrektorów szkół. Zarząd ustali ich wysokość na jednym z kolejnych posiedzeń.

Ad.6

W ramach wolnych wniosków p. Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów poinformowała

O zlikwidowaniu Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, w której Powiat miał udziały.

W związku z likwidacją spółki Powiatowi kolskiemu zwrócono udziały w kwocie 3,22 zł.

Zarząd wyraził zgodę na odpisanie udziału.
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Następnie Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na

powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej
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pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji

prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2020 roku.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.58.79.2019

uwag.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego - projekt uchwały Rady Powiatu

Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2020 r. Zarząd zapoznał się nie wnosząc

2. Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania, BZ.3020.1.20 19 - potwierdzenie zgodności

planu wydatków finansowych Pionu z projektem budżetu powiatu na 2020 r. Zarząd

zapoznał się.

3. Domu Pomocy Społecznej w Kole, DFK.311 0.11.20 19 - potwierdzenie zgodności

planu wydatków finansowych Domu z projektem budżetu powiatu na 2020 r. Zarząd

zapoznał się.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
\ \
,/1(' Q". .

Podpisy Członków Zarządu:
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1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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