Protokół nr 0022.61.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 24 grudnia 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył Starosta Robert
Kropidłowski.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr l do protokołu):
1. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęcinski
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 0022.60.2019
z dnia 18 grudnia 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak przedstawiła wnioski SPZOZ w Kole
w sprawie przekazania

środków finansowych

w kwotach: 282.380,31

zł, 246.588,34 zł,

48.992,75 zł, 19.584,40 zł, 249.951,00 zł, 39.208,00 zł na pokrycie faktur dot. zadania
"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SPZOZ w Kole wraz z rozwojem
usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu". Zarząd wyraził zgodę na
przekazanie w/w środków.
Ponadto członkowie Zarządu dyskutowali na temat możliwości dokonania odbioru nowego
budynku SPZOZ w Kole przez firmę Kosbud. Zarząd prosi o skonsultowanie

z radcą

prawnym takiej możliwości z uwagi na jednostronne zerwanie umowy przez firmę Kosbud.

Naczelnik

Wydziału Finansów

p. Woźniak omówiła projekt uchwały Zarządu

Powiatu

Kolskiego w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole.
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 0025.61.85.2019

Następnie p. Woźniak przedstawiła propozycje zmian w budżecie powiatu na 2019 r.:
1. Zespół

Szkół

G.311.18.2019
z

Rolnicze
-

przeznaczeniem

Centrum

przesunięcia
na

Kształcenia

między

wynagrodzenia,

Ustawicznego

paragrafami
zakup

na łączną

materiałów

w
kwotę

oraz

Kościelcu,
56,00 zł

uregulowanie

zobowiązania wobec ZUS. Zarząd wyraził zgodę.
2. Wydział Organizacyjny, OZ.3026.7.2019 - zmniejsza się plan wydatków w dziale 750
rozdział 75020 § 4430 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty na
zarejestrowanie

i ubezpieczenie zakupionych trzech pojazdów na potrzeby realizacji

projektu "Nowoczesne
gospodarczego

technologie w kształceniu zawodowym

obszaru funkcjonalnego

elementem rozwoju

Powiatów Tureckiego i Kolskiego". Zarząd

wyraził zgodę.
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3. Komendant

Powiatowy

przesunięcia

Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.43.2019

Państwowej

miedzy paragrafami

na kwotę 834,00 zł z przeznaczeniem

-

na zakup

materiałów i wyposażenia. Zarząd wyraził zgodę.
Ponadto p. Woźniak poinformowała o:
•

pozyskaniu

dofinansowania

z Funduszu

Dróg

Samorządowych

w wysokości

135.474,00 zł dot. zadania "Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedezu";
•

zobowiązaniach

jednostek

- zobowiązania

zgłosił tylko Zespół

Opiekuńczo

-

Edukacyjno - Wychowawczy w Kole.
Ad.5
Przedstawiciele

Powiatowego

Zarządu

Dróg w Kole: p. Kujawa,

p. Orchowska

oraz

p. Łączkowski poruszyli następujące tematy:
•

przedstawiono
zastosowania

opinię

radcy

kar umownych

prawnego

p.

w stosunku

Ratajczyk

w

do wykonawcy

sprawie

możliwości

robót

dot. zadania

"Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole". Z opinii wynika, iż umowa przewiduje kary za
niedochowanie

terminu końcowego,

jednak jeżeli wykonawca

z umowy, nie wykonując prac zgodnie z harmonogramem,

nie wywiązując się

narazi zamawiającego na

realną szkodę wówczas można rozważać kwestię odszkodowań. Zarząd zapoznał się;
•

dot. pozyskanego

dofinansowania

z Funduszu Dróg Samorządowych

135.474,00 zł na zadanie "Przebudowa
z faktem, że dofinansowanie
zasadne jest ponowne

ulicy Szkolnej w Przedczu".

otrzymano po zakończeniu

rozliczenie

w wysokości
W związku

i rozliczeniu

inwestycji

udziału Gminy Przedecz i Powiatu Kolskiego

z uwzględnieniem kwoty dofinansowania z FDS. Zarząd wyraził zgodę;
•

dot. planowanej budowy północnej obwodnicy miasta Koła;

•

przedstawiono
Powstańców

wariant

przebudowy

Wielkopolskich

-

ul.

skrzyżowania
Powstania

Aleja

Jana

Warszawskiego

Pawła
w

II -

Kole

ul.
wraz

z sygnalizacją świetlną. Zarząd zapoznał się.

W ramach wolnych głosów i wniosków Starosta poruszył temat dot. budowy odcinka drogi
powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce, dyskusja dotyczyła wykupu gruntów pod drogę.
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Ponadto Zarząd podjął decyzję w sprawie ustanowienia

trwałego zarządu. Postanowiono

przekazać nieodpłatnie w trwały zarząd Powiatowego Zarządu Dróg w Kole nieruchomość
przeznaczoną

pod przebudowę

skrzyżowania

drogi powiatowej

położoną

w Kole przy

ul. Toruńskiej.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
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