Protokół nr 0022.59.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 11 grudnia 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył Starosta Robert
Kropidłowski.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):
1. 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 0022.58.2019
z dnia 05 grudnia 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.

Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak omówiła dwa projekty uchwał Zarządu Powiatu
Kolskiego:
l

~1

.,

•

w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy

Finansowej powiatu Kolskiego na lata 2020 - 2027
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 0025.59.80.2019
•

w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego
na 2020 rok

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 0025.59.81.2019

Następnie

p. Woźniak

poinformowała

o uchwałach

Regionalnej

Izby Obrachunkowej

wyrażających pozytywne opinie o: projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok, projekcie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2027, możliwości sfinansowania deficytu
budżetu.
Ponadto p. Woźniak przedstawiła propozycje zmian w budżecie powiatu na 2019 r.:
1. Komendant

Powiatowy

prośba o dokonanie

Państwowej

Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.40.2019

zmian w planie finansowym

polegających

-

na przesunięciu

między paragrafami środków w kwocie 6.976,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla
funkcjonariuszy

zastępujących

strażaków

przebywających

na

zwolnieniach

lekarskich. Zarząd wyraził zgodę.
2. Dom Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3110.12.2019
w planie finansowym

polegających

na zmniejszeniu

- prośba o dokonanie zmian
planu wydatków

o kwotę

2

.,
22.471,00 zł w związku ze zmniejszeniem

planu dotacji z budżetu państwa oraz

koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS. Zarząd wyraził zgodę.
3. Powiatowy Urząd Pracy w Kole, KF.RK.3011-9/20l9
w planie finansowym polegających

- prośba o dokonanie zmian

na przesunięciu

między paragrafami

środków

w kwocie 15.539,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w ramach BHP,
opłaty za administrowanie,

składkę na Fundusz Pracy oraz pozostałe usługi. Zarząd

wyraził zgodę.
4. Wojewoda

Wielkopolski

-

informacja

o zmnleJszemu

planu

dotacji

celowych

przeznaczonych na Domy Pomocy Społecznej o kwotę 45.230,00 zł. Zarząd zapoznał

się.
5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole, PINB 311.15.2019 - prośba
o dokonanie
paragrafami

zmian w planie finansowym

na przesunięciu

środków w kwocie 993,45 zł z przeznaczeniem

komputerowego,

zakup usług zdrowotnych

telekomunikacyjne.
6. Zespół

polegających

Szkół

G.311.17.2019

oraz pokrycie

między

na zakup programu
rachunku

za usługi

Zarząd wyraził zgodę.

Rolnicze

Centrum

_ proponuje

Kształcenia

się zwiększenie

Ustawicznego

planu dochodów

w

Kościelcu,

o łączną kwotę

914,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu odsetek bankowych oraz
odsetek

z

tytułu

z oszczędnościami

nieterminowego

regulowania

należności.

W

związku

wnosi się o zmniejszenie planu wydatków w § 4010,4110, 4120,

4260, 4300, 4360 łącznie o 2.516 zł. Jednocześnie wnosi się o zwiększenie planu
wydatków

w § 3020 o 73 zł- opłacenie

składek na ubezpieczenia

społeczne

i zdrowotne od dodatków wiejskich oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych,

a także

w § 4440 o 12 zł _ roczna korekta odpisów na zfśs. W związku z oszczędnościami
w § 4700 wnosi się o zmniejszenie planu wydatków o 1.861 zł. Jednocześnie wnosi
się o przeznaczenie
materiałów

środków na zwiększenie

niezbędnych

do przeprowadzenia

w § 4300 o 950 zł _ dofinansowanie
o zmniejszenie

planu w § 4210 o 911 zł -zakup
wewnętrznych

studiów

szkoleń nauczycieli,

podyplomowych.

planu wydatków w § 4301 i jednocześnie

Wnosi

o zwiększenie

się

planu

w § 3031 o 65.794,57 zł. Kwota ta dotyczy wypłaty kieszonkowego dla uczestników
w ramach stażu. Wnosi się także o zmniejszenie

planu wydatków

w § 4950
3
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o

11.917,98

zł.

i przygotowanie

Środki

te zostaną

kosztorysów

przeznaczone

na opracowanie

wraz ze specyfikacjami

technicznymi

projektów
- budynek

internatu. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OP powiadomi szkołę.
Ponadto Wydział Organizacyjny (OZ.3026.4.20 19) prosi o zmianę w Wieloletniej Prognozie
Finansowej

Powiatu

Kolskiego

na lata 2019 - 2027 w zakresie

przedsięwzięcia

pn.:

"Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole". Kwota 12.000,00
zł została zaplanowana

na miesiąc grudzień 2018 r., a otrzymana

faktura za przesyłki

pocztowe została opłacona w styczniu 2019. W związku z powyższym Naczelnik Wydziału
prosi o zwiększenie limitu wydatków z roku 2018 na 2019 o kwotę 12.000,00 zł brutto.
Zarząd wyraził zgodę.

Przedstawiciele

Powiatowego

Zarządu

Dróg

w

Kole:

p.

Kujawa,

p.

Orchowska

i p. Łączkowski powrócili do tematu opóźnienia w realizacji robót przez wykonawcę zadania
"Rozbudowa

ulicy Nagórnej w Kole". Według Powiatowego

Zarządu Dróg wykonawca,

zgodnie z zawartą umową, za niedotrzymanie terminów określonych w harmonogramie prac
powinien otrzymać kary umowne. Zarząd po zapoznaniu się z zapisem w umowie poprosił
o skonsultowanie tego zapisu z radcą prawnym z uwagi na brak możliwości jednoznacznej
jego interpretacji.
Następnie Dyrektor Kujawa przekazał informację o zaangażowaniu

środków przy realizacji

inwestycji "Rozbudowa ulicy Nagómej w Kole" w 2019 i 2020 roku.
W dalszej części posiedzenia

członkowie

Zarządu

spotkali

"Rozbudowa ulicy Nagómej w Kole" p.
zapytał

wykonawcę

o powód

powstałych

się z wykonawcą

m z firmy l
opóźnień

w pracach.

zadania
" Starosta

Pan

poinformował, że powodem są liczne kolizje, zwrócił także uwagę na nieaktualne mapy, które
nie mają pokrycia w terenie. Wykonawca jednocześnie zapewnił, że do dnia 20 grudnia br.
zostaną ukończone prace przewidziane w harmonogramie
prac z branży telekomunikacyjnej).
zagrożone,

do wykonania w 2019 r. (oprócz

Dotrzymanie końcowego terminu prac również nie jest

na placu budowy pracuje kilka ekip. Starosta zwrócił uwagę, że wszelkie

opóźnienia i kolizje powinny być zgłaszane pisemnie, natomiast wykonawca

informował

jedynie inspektorów nadzoru. Z uwagi na brak pisemnych informacji nie ma obecnie podstaw
do wprowadzania zmian w harmonogramie prac. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia
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wyjaśnieó. na piśmie- Powiatowy Zarząd Dróg uzgodnił termin odbioru częściowego robót na
dzień 16 grudnia br.
Zarząd spotkał się te kże z wykonawcą zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na
odcinku Powiercie

Kolonia - Leśnica" przedstawicielem firmy P
W realizacji tego zadania również pojawilY

t
·SIę

opozmema ze

strony wykonawcy, który poinformował o konieczności dokonania zmian projektowych, co
miało wpływ na powstałe opóźnienie. Ponadto wykonawca na teren budowy mógł wejść po
11 listopada, ponieważ dopiero wtedy została uzgodniona zmiana organizacji ruchu. Według

wykonawcy przyjęty harmonogram
względów technologicznych.

od samego początku był nierealny do wykonania ze

Obecnie trwają prace nad ciągiem pieszo - rowerowym (które

zostaną ukończone w 2019 r.) oraz kanalizacją deszczową. Wykonanie zadań w 2019 r.
wykonawca szacuje na kwotę ok. 750.000 zł netto. Ponadto według wykonawcy dotrzymanie
końcowego terminu prac nie jest zagrożone. Starosta zwrócił uwagę, że wszelkie opóźnienia i
kolizje powinny być zgłaszane pisemnie, z uwagi na ich brak nie ma obecnie podstaw do
wprowadzania zmian w harmonogramie

prac. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia

wyjaśnień na piśmie.
Ad.5
W ramach wolnych

głosów Naczelnik

Wydziału

Kadr, Płac i Zdrowia

p. Urbaniak

przedstawiła wniosek SPZOZ w Kole w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie
196.636,94 zł na pokrycie faktury dot. zadania "Rozbudowa,
Samodzielnego
medycznych

Publicznego
świadczonych

przebudowa

i modernizacja

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług
na rzecz mieszkańców

powiatu".

Zarząd wyraził zgodę na

przekazanie w/w środków.
Ponadto p. Urbaniak poinformowała
elementów konstrukcyjnych
wyposażenie

Samodzielnego

o trudnościach

związanych

(dot. zadania "Rozbudowa,
Publicznego

Zakładu

z dostawą niezbędnych

przebudowa

Opieki

i modernizacja

Zdrowotnej

w Kole

oraz
wraz

z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"). W związku
z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia terminu wykonania w/w zadania na okres
do 20.12.2019 r. Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie terminu i oczekuje na pismo SPZOZ
w tej sprawie.
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarzqdowej prowadzqcej działalność
pożytku publicznego,

realizacji

zadania publicznego

w zakresie prowadzenia

punktów

nieodpłatnej 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 0025.59.82.2019

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
1. Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3000A.2019

- przedłożenie

zatwierdzonego projektu planu finansowego na 2020 r. Jednocześnie jednostka prosi
o uwzględnienie w budżecie na 2020 r. wydatków wykazanych w projekcie złożonym
w październiku

dot. rodzin zastępczych

i działalności

placówek

opiekuńczo

-

wychowawczych. Zarząd informuje, że w przypadku braku środków po I półroczu (we
wskazanych

w w/w piśmie paragrafach)

będzie istniała możliwość

zwiększenia

budżetu placówki.
2. Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, KF.RK.3010-3/2019 - plan finansowy jednostki
na 2020 r. Zarząd zapoznał się.
3. Samodzielnego

stanowiska ds. BHP, BHP.3020.20.2019

- potwierdzenie

zgodności

- Administracyjnych

w Kole -

projektu budżetu powiatu na 2020 r. Zarząd zapoznał się.
4. Rady Pedagogicznej
prośba

o wyrażenie

Zespołu Szkół Ekonomiczno
zgody

na zawarcie

z Parafią

Kościoła

Ewangelicko

-

Augsburskiego umowy dzierżawy terenu przeznaczonego pod miejsca parkingowe dla
nauczycieli i uczniów szkoły, miesięczna opłata wyniesie 615,00 zł brutto. Zarząd
wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy (z wyłączeniem

miesiąca lipca oraz

sierpnia) w ramach posiadanych w budżecie szkoły środków. Wydział OP powiadomi
szkołę.
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5. Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.012.159.2019
środków finansowych

- prośba o przyznanie

w kwocie 2.100,00 zł na zakup telewizora

smart 50 cali

i przejezdnego statywu. Sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć z języka
angielskiego. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OP powiadomi szkołę.
6. Zespołu

Szkół Ekonomiczno

- Administracyjnych

w Kole, ZSEA.312.8.2019

_

przedłożenie zatwierdzonego projektu planu finansowego na 2020 r. wraz z uwagami
dot. zmniejszenia środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz niezabezpieczenia
środków na zakup sprzętu komputerowego

i remonty łazienek

oraz dachu sali

gimnastycznej. Zarząd zapoznał się.
7. Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Babiaku - informacje o liczbie uczniów
w miesiącu listopadzie i grudniu 2019 r. Zarząd zapoznał się.
8. Powiatowego
zasadności

Zarządu

Dróg

przebudowy

Bierzwienna

drogi

wraz z podaniem

w Kole,
nr 3429P

PZD/2211DT/260/2019
Bylice

szacowanego

-

-

Okoleniec

kosztu przebudowy

potwierdzenie
-

Słupeczka

-

drogi. Zarząd

zapoznał się.
9. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/544/DTIPII03/2019

- uzgodnienie projektu

decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla planowanej inwestycji polegającej na
nadbudowie i rozbudowie

budynku mieszkalnego jednorodzinnego

wolnostojącego

w odniesieniu do pasa drogowego. Zarząd zapoznał się.
Ponadto Zarząd

decydował

o wysokości

dodatków

motywacyjnych

i funkcyjnych

dla

dyrektorów szkół. Nowe wartości dodatków obowiązywać będą od 1 stycznia 2020 r., okres
obowiązywania angaży - 2 miesiące.

Na tym protokół zakończono.

~rot~kół~~ła\l:
~~Pl~S~
Podpisy Członków Zarządu:
1. Robert Kropidłowski
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2. Sylwester Chęclński

............ ~
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.

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
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