Protokół nr 0022.60.2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 18 grudnia 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 7°°. 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 0022.59.2019
z dnia 11 grudnia 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.

Naczelnik

Wydziału Finansów

p. Woźniak omówiła projekt uchwały

Zarządu Powiatu

Kolskiego w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole.
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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 0025.60.83.2019

Ponadto p. Woźniak przedstawiła propozycje zmian w budżecie powiatu na 2019 r.:
1. Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole, ZOEW.7071.04.2019
dokonuje się przesunięć między paragrafami z przeznaczeniem
wywóz nieczystości
5.000,00

na m.in.: delegacje,

stałych, płatność za usługi. Dochody zwiększa

zł - darowizna

18.000,00 zł - mniejsze

Nadleśnictwa

Koło, dochody

-

zmniejsza

się o kwotę
SIę o kwotę

wpływy z usług. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OP

powiadomi jednostkę.
2. Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole, ZOEW.7071.05.2019

-

prośba o zwiększenie środków finansowych o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem
na zakup energii. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OP powiadomi jednostkę.
3. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.23.2019

- dokonuje się przesunięć

między paragrafami na łączną kwotę 1.155,00 zł z przeznaczeniem
oświetleniowych

do klasopracowni.

na zakup lamp

Zarząd wyraził zgodę. Wydział OP powiadomi

szkołę.
4. Zespół Szkół Ekonomiczno

- Administracyjnych

w Kole, ZSEA.312.20.20 19 -

zwiększa się dochody o kwotę 1.600,00 zł w związku ze zwiększonymi

wpływami

z tytułu najmu sali gimnastycznej. Zmniejsza się wydatki o kwotę 32.115,00 zł w celu
dostosowania

planu

wydatków

do zakresu

realizowanych

zadań.

zwiększa się wydatki na kwotę 33.715,00 zł z przeznaczeniem
zakup materiałów i wyposażenia,

Jednocześnie

na wynagrodzenia,

korektę odpisu na ZFŚS. Zarząd wyraził zgodę.

Wydział OP powiadomi szkołę.
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących

i Technicznych w Kłodawie, ZSOiT.0320.19.2019 -

dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami
z przeznaczeniem

na kwotę 79.891,00 zł

na prawidłowe ujęcie wydatków z tytułu wypłaty odpraw oraz
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wydatków płacowych,

zakup oleju opałowego, regulację odpisu na ZFŚS, zakup

wyposażenia. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OP powiadomi szkołę.
6. Komendant

Powiatowy

Państwowej

Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.41.2019

-

przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 68.764,00 zł z przeznaczeniem na
jednorazowe

odszkodowanie

w związku z doznaniem

stałego lub długotrwałego

uszczerbku na zdrowiu dla funkcjonariusza, nagrody pieniężne oraz zakup materiałów
i wyposażenia. Zarząd wyraził zgodę.
7. Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.l6.20l9

między paragrafami

na łączną kwotę 4.527,00

- przesunięcia

zł z przeznaczeniem

na zakup

materiałów biurowych oraz wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej. Zarząd wyraził
zgodę.
8. Wydział Organizacyjny,

OR.3026.5.2019

1.700,00 zł z przeznaczeniem

- zwiększa się plan wydatków o kwotę

na opłatę ubezpieczenia

pojazdów na potrzeby realizacji projektu "Nowoczesne
zawodowym elementem rozwoju gospodarczego

dla zakupionych
technologie

dwóch

w kształceniu

obszaru funkcjonalnego

Powiatów

Tureckiego i Kolskiego". Zarząd wyraził zgodę.
9. Wydział Organizacyjny, OR.3026.6.2019 - przesunięcia między paragrafami na kwotę
28.200,00 zł z przeznaczeniem

na zakup i montaż projektora iluminacji świetlnej.

Zarząd wyraził zgodę.
10. Powiatowy

Inspektorat

Nadzoru

Budowlanego

w

Kole,

PINB.3l1.l6.20

przesunięcia między paragrafami na kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem

19 -

na składkę na

ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów biurowych. Zarząd wyraził zgodę.

Dyrektor Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska

poprosiła o wyrażenie zgody na zbycie składników aktywów trwałych SPZOZ w Kole.
Zarząd wyraził zgodę. Stosowne uchwały (zbycie aktywów do kwoty 20.000 zł - uchwała
Zarządu Powiatu, zbycie aktywów powyżej kwoty 20.000 zł - uchwała Rady Powiatu) po
uzgodnieniu z p. Wiśniewską zostaną przygotowane w styczniu 2020 r., zgodnie z zasadami
zbywania aktywów trwałych SPZOZ.
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Następnie p. Dyrektor poinformowała o:
1. odbiorze nowego ambulansu dla SPZOZ, który będzie stacjonował w Kłodawie;
2. ogłoszonym przetargu na usługi sprzątania;
3. ogłoszonych konkursach na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie oddziałów
szpitalnych oraz ratownictwa medycznego;
4. planowanej wymianie tomografu na nowszy model, która ma nastąpić w styczniu
2020 r.;
5. rozwiązaniu umowy z firmą obsługującą wewnętrzne parkingi SPZOZ;
6. planowanej zmianie statutu SPZOZ.

Zarząd zapoznał się z opinią Radcy Prawnego p. Ratajczyk dotyczącą skutków złożenia
świadczenia

do depozytu

wystawione

przez

świadczenia

do

i podwykonawcą).

sądowego.

Według opinii p. Ratajczyk
została

depozytu

sądowego

(z

uwagi

na

W ocenie p. Urbaniak rozliczenie

zapłata

dokonana
spór

za faktury

poprzez

pomiędzy

dotacji następuje

złożenie

wykonawcą

poprzez zapłatę

wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane. Faktura zawierała
opis merytoryczny

osób upoważnionych

oraz została

zatwierdzona

do wypłaty

przez

Dyrektora i Głównego księgowego SP ZOZ. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami
p. Urbaniak

wystąpiła

do Radcy

Prawnego

p. Ratajczyk

o kolejną

opinię

prawną

w następują yrn zakresie: ci)' brak zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych można uznać za rozliczenie dotacji przez SP ZOZ w Kole na

--------------~~

podstawie art. 250-252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U
z 20 _'r.,poz 856 ze zm.). Pani Ratajczyk potwierdziła, że dotację należy uznać za rozliczoną.
Zarząd po zapoznaniu się z w/w opiniami ustalił, że kwota 141.670,51 zł przyznana w ramach
dotacji

na

zadanie

Samodzielnego

"Rozbudowa,

przebudowa

i

modernizacja

oraz

wyposażenie

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług

medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" zostaje uznana za rozliczoną.
Ad.5
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Kolskiego

w sprawie

udzielania

upoważnienia

kierownikom

powiatowych

jednostek
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organizacyjnych

do składania

oświadczeń

woli w sprawach

majątkowych

związanych

z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanych przez nich jednostek.
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 0025.60.84.2019

Następnie p. Szkudlarek poinformowała o piśmie Orkiestry Dętej OSP Koło, która zwróciła
się z prośbą o wsparcie finansowe organizacji koncertu noworocznego (5.000 zł na pokrycie
kosztów oświetlenia

i nagłośnienia).

Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie

na ten cel

środków finansowych w kwocie 3.000,00 zł. Wydział OP powiadomi Orkiestrę.
Starosta zaproponował:
•

zorganizowanie

koncertu związanego z obchodami tygodnia żołnierzy wyklętych,

koszt ok. 4.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę;
•

zatrudnienie tłumacza w związku z planowaną jednodniową

wizytą Ambasadorów

Ukrainy, Gruzji oraz Białorusi. Zarząd wyraził zgodę;
Ponadto Starosta powrócił do tematu zakupu kolekcji zdjęć wraz z prawami autorskimi, na
których uwieczniono
Wynegocjowana

różnego

rodzaju

wydarzenia

w powiecie

począwszy

od lat 70.

kwota zakupu wynosi 8.200,00 zł brutto. Zarząd wyraził zgodę, zakup

zostanie sfinalizowany na początku 2020 r.
Ad.6
Zarząd zapoznał się z pismem Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.413.6.2019 - dot.
wyrażenia zgody na zindywidualizowaną

ścieżkę kształcenia dla ucznia w wymiarze 28

godzin tygodniowo. Opinia Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji jest pozytywna. Zarząd
wyraził zgodę na przyznanie

zindywidualizowanej

ścieżki kształcenia we wnioskowanym

wymiarze godzin.
Starosta zapoznał członków Zarządu z protokołem
Skarg, Wniosków

i Petycji

w zakresie

poprawy

Z

wyjazdowego
bezpieczeństwa

posiedzenia
uczestników

Komisji
ruchu
5

..
drogowego w okolicy Szkoły Podstawowej

nr 1 w Kłodawie oraz na skrzyżowaniu

Rejtana i Szkolnej w Przedczu. Zarząd skierował pismo do Powiatowego

ulic

Zarządu Dróg

wKole.
Następnie Starosta poinformował o:
•

spotkaniu

z Wójtem

Gminy

Koło w sprawl~ planowanej

budowy

północnej

obwodnicy miasta Koła;
•

spotkaniu z właścicielem

firmy ł

ak w sprawie przebudowy

ul. Żelaznej i Ogrodowej w Kole w ZWIąZkuz planowaną budową galerii handlowej.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Aha Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
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