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Protokół nr 0022.190.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 30 października 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1100
. Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław

Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

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

wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad 1.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.189.2018 z

dnia 17 października 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty ipodpisany.

Ad3.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa przedstawił następujące sprawy:

- ustalono, że zostaną wystosowane pisma do Gminy Miejskiej Koło, Gminy Koło i Gminy

Grzegorzew odnośnie zajęcia stanowiska w sprawie wspólnego finansowania zadań zgłoszonych

przez Powiat Kolski w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata

2016-2019 co dotyczy następujących zadań: "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole" i "Przebudowa



drogi powiatowej 3403P na odcinku Powierci e Kolonia - Leśnica" oraz pozyskania środków z

rezerwy subwencji ogólnej dot. "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi";

- sprawa nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy Przedecz materiałów z rozbiórki chodników i

zjazdów na ul. Szkolnej w Przedczu w związku z jej przebudową. Koszt materiałów z rozbiórki wg

cermika sprzedaży wyniesie 1736,64 zł brutto. Zarząd wyraził zgodę.

- petycja złożona przez Radę Nadzorczą iZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w imieniu

mieszkańców osiedla Nagórna w Kole w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul.

Aleja Jana Pawła II z ulicami Powstańców Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego oraz pismo

Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych "Stokrotka" w sprawie zamontowania sygnalizacji

świetlnej w w/w obszarze. Zarząd przypomniał, że obecnie Gmina Miejska Koło dokonuje

podziału działek -rozgraniczenia terenów przyległych chodzi o znajdujące się tam garaże, parking

pod marketem "Biedronka", plac zabaw, prywatne ogrodzenia i kolektor Kanału Lubiny. Powyższe

działania mają na celu przekazani miejskiego odcinka ulicy Aleja Jana Pawła II na rzecz Powiatu

Kolskiego z jednoczesnym przejęciem przez Gminę Miejską Koło ulic powiatowych na starówce

miasta Koła. Po dokonaniu zamiany ulic Powiat zajmie się zmianą organizacji ruchu lub

przebudowy skrzyżowania ulic.

- firma KAAR wystąpiła z pismem o wydanie opinii dotyczącej odstępstwa od

przepisów techniczno- budowlanych w przedmiocie możliwości zaprojektowania skrzyżowania ulic

Nowowarszawskiej i Żelaznej w Kole. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował możliwość

zaprojektowania skrzyżowania w/w ulic w odległości mniejszej niż wymagana (150 m) w

przepisach techniczno- budowlanych zawartych w § 9 ust. l pkt 5 rozporządzenia Ministra

Transportu iGospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogi publiczne i ich usytuowanie pod warunkiem poniesienia przez Inwestora wszelkich kosztów

w/w inwestycji wraz z przebudową całego odcinka ulicy Żelaznej i Ogrodowej oraz nieodpłatnego

przeniesienia wytworzonego majątku na rzecz Powiatu Kolskiego;

- na ul. PCK w Kole Gmina Miejska Koło udostępniająca grunt Domowi Pomocy Społecznej

Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia oraz osoba prywatna zajęli pas drogowy

drogi powiatowej nr 3467P poprzez postawienie ogrodzenia w pasie drogowym. Z uwagi na fakt, że

część działek zajęta została na drodze kategorii powiatowej w tej sytuacji powinny zostać naliczone

opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zarząd wstępnie pozytywnie opiniuje możliwość wykupu gruntu

części pasa drogowego drogi powiatowej nr 3467P w części zajętej przez Gminę Miejska Koło
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udostępniającą grunt Domowi Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek

Miłosierdzia pod warunkiem zainteresowania Gminy Miejskiej Koło. Zajęcie pasa drogowego

przez osobę prywatną z racji przygotowywanej dokumentacji przebudowy ul. PCK należy wyjaśnić

w trybie odwrotnym. Pisma w tej sprawie wystosuje Powiatowy Zarząd Dróg.

Ad 4.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole: Dyrektor Pan Cezary Chmielecki oraz Pani Elżbieta Marciniak główna księgowa

przedstawili następujące tematy:

- sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zanotowano

stratę w wysokości 1184288,12 zł (wg stanu na koniec września2018r);

- w ostatnim czasie w SP ZOZ w Kole miało miejsce inauguracja roku akademickiego 2018/2019

kolejny rocznik pielęgniarek rozpoczął studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale

Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej filia we Włocławku;

- dyrekcja szkoły podpisała porozumienie ze związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych w

sprawie wzajemnej współpracy;

- SP ZOZ w Kole zobowiązany jest do spłaty na rzecz ZUS kwoty 560 477,02 zł plus opłata

prolongacyj na (chodzi o wyniki kontroli ZUS w zakresie prawidłowości obliczania składek na

ubezpieczenia społeczne za okres 01.-12.20151'.) kancelaria prawna, która zajmuje się w/w sprawą

proponuje powołanie biegłego, do wyliczenia czy ZUS dokonał poprawnych obliczeń, do tego

czasu należy zapłacić zasądzone kwoty).

Pani Lilla Urbaniak zajmująca SIę sprawami zdrowia poruszyła sprawę faktury na "Zakup

ergometra i systemu do prób wysiłkowych na potrzeby Poradni Kardiologicznej" na kwotę 49

997,40 zł. Powiat Kolski może sfinansować tylko system do prób wysiłkowych, ergometr

rowerowy i stacje komputerową do prób wysiłkowych, gdyż stanowią one nierozerwalne części

ergometru rowerowego (38 457,60 zł). Pozostałe urządzenia wskazane w fakturze tj. rejestrator

holterowski i aparat EKG 12 kanałowy będą musiały być sfinansowane przez szpital (11 539,80

zł). Dyrektor szpitala iobecna główna księgowa przyjęli do wiadomości powyższe sprawy.

Ad6.

Zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Szkudlarek i podinspektor Alicja

Łączkowska przedstawiły informację o założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu w

zakresie oświaty w Dz. 801 i 854 na rok 20191'. projekt został opracowany w oparciu o wstępną
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kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla naszego powiatu w wysokości 36 400 O18 zł oraz

plan dochodów własnych jednostek w kwocie 1 000 671 zł co razem stanowi kwotę w wysokości

37400689 zł.

- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole wystąpił o wyrażenie zgody na realizację

indywidualnego nauczania w roku szkolnym 201812019 dla ucznia klasy II Liceum

Ogólnokształcącego w wymiarze 12 godz tygodniowo ze względu na stan zdrowia

uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły. Zarząd wyraził zgodę.

- uzgodniono dodatki motywacyjne i funkcyjne dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, które

będą obowiązywały od Ol. 1l.br. 030.04.2019.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Zenon Wasiak zwrócił się do

Zarządu o rozpatrzenie następującej sprawy:

- Mundurowy Klub Motocyklowy Police Motor Corporation Kolo zwrócił się z zaproszeniem do

współudziału w organizacji XV Zlotu Motocyklowego połączonego z festiwalem BLUESA oraz

zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 12 000 zł. Zarząd wyraził zgodę na

współorganizację wydarzenia, jednak zgodnie z propozycjami budżetowymi wydziału na rok 2019

na w/w wydarzenie została zabezpieczona kwota 5 000 zł i nie będzie ona zwiększana.

- firma "TAB-DRUK" z Kalisza wystąpiła z propozycją wykonania upominku świąteczno _

noworocznego w postaci bombki choinkowej z logo Powiatu Kolskiego. Koszt wykonania 200 szt.

wyniesie do 4 000 zł. Zarząd wyrazi zgodę.

- kalendarze ścienne na 2019 rok promujące Powiat Kolski. Pan Zenon Wasiak zaproponował

zamówienie kalendarzy trójdzielnych - 150 szt. i jednodzielnych - 300 szt. Zarząd przyjął

zaproponowaną ilość. Koszty wydruku będą wynikać ze złożonych ofert.

- pismo z Przeglądu Kolskiego przedstawiające ofertę emisji materiałów promocyjnych w

tygodniku Przegląd Kolski na dotychczasowych warunkach. Zarząd wyraził zgodę.

- naczelnik powrócił do tematu organizacji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, wydatki

wzrosną w związku z zabezpieczeniem przemarszu uczestników w uroczystości ulicami miasta

Koła przez druhów z jednostki OSP Koło nad Wartą- koszt 700 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 7.

Zarząd ponadto rozpatrzył następujące sprawy:

- pismo GN.P.684.6.20 18 w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków w wysokości 2 000 zł

(zmniejszenie w § 4300 a zwiększenie w § 4270) na wykonanie niezbędnej naprawy w poszyciu

dachu na budynku byłego SOSW w Kole.
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- pismo dyrektora LO w Kole dot. zabezpieczenia środków na naprawę poziomu kanalizacyjnego,

który uległ awarii i stwarza zagrożenie dla funkcjonowania szkoły i zdrowia uczniów. Zgodnie z

wyceną naprawa wyniesie 11 808 zł. LO w Kole posiada środki w wysokości 6 000 zł, Zarząd

wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 5 810 zł na realizację zadania.

- pismo dyrektora ZSRCKU w Kościelcu dot. przyznania środków finansowych w związku z awarią

kotłowni gazowej . Kwota po wycenie uszkodzonych i zużytych elementów kotłowni wraz z

robocizną to 26 700,84 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Protokółowała: Malwina Morzycka
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybleki
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