Protokół nr 0022.79.2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 22 czerwca 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę

o godz.

10°°. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Oblizajek.
W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2..Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
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. l
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad.2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.78.2016
z dnia 16 czerwca 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Skarbnik wraz z p. Bednarkiewicz

z Wydziału Oświaty, Kultury

Sportu przedstawili

propozycje zmian do budżetu powiatu:
Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
dot. zwiększenia

planu wydatków

w Kole, ZSEA.311 0.13.281.20 16,

o kwotę 11.130,00 zł w związku z wypłatą
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w miesiącu lipcu br. odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi. Zarząd wyraził
zgodę. Wydział OK powiadomi szkołę.
Bursa Szkolna w Kole, BSz.0711.23.2016.D,

prośba o nie potrącanie w miesiącach

czerwiec, lipiec i sierpień 2016 r. dodatkowo otrzymanej zaliczki w kwocie 30.000,00
zł. Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie potrąceń na październik br. Wydział OK
powiadomi jednostkę.
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole, SOSW.7071.16.2016,

prośba

o zaliczkowe zwiększenie środków finansowych przekazanych na wydatki w miesiącu
czerwcu br. w kwocie 85.591,00 zł. Zarząd wyraził zgodę, środki będą potrącane od
października br. Wydział OK powiadomi jednostkę.
Dom Pomocy Społecznej w Kole, DPS.255.2016.K,

zwiększenie planu dochodów

i wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług (wywóz odpadów,
przeglądy

okresowe,

pranie

odzieży).

Jednostka

zwórciła

się także

z prośbą

o udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów naprawy systemu solarnego
w kwocie 16.359,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie plau finansowego oraz
na przekazanie zaliczkowo środków w wysokości 16.359,00 zł na pokrycie kosztów
naprawy systemu solarnego.
Powiatowe Centrurn Pomocy Rodzinie w Kole, RN.510.3.2016,

dot. zabezpieczenia

środków

podpisania

finansowych

o dofinansowanie

w

wysokości

42.085,08

zł

celem

umowy

ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności warsztatu

terapii zajęciowej w Kłodawie. Zarząd wyraził zgodę.
Powiatowe

Centrum

zobowiązania
zajęciowej

Pomocy

finansowe

Rodzinie

w Kole, RN.510.3.2016,

na 2017 r. związane

w Kłodawie

-

363.545,00

z działalnością

zł (319.920,00

przewidywane
warsztatu

zł ze środków

terapii
PFRON,

43.625,00 zł ze środków Powiatu). Zarząd przyjął do wiadomości.
Wydział Gospodarki
kwoty

ieruchomościami,

1.700,00 zł z przeznaczeniem

GN.684.1.6.2016,

przesunięcie

na zakup usług obejmujących

między §§
wykonanie

ekspertyz, analiz, opinii oraz na zakup energii. Zarząd wyraził zgodę.
Komenda
przesunięcie

Powiatowa
między

Państwowej

Straży

§§ kwoty 7.404,00

Pożarnej

w Kole,

zł z przeznaczeniem

PF.0332.12.2016,
na nagrody

dla

funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.
Zarząd wyraził zgodę.

Skarbnik poinformował
i Katastru nie przedłożył

również,

że na chwilę

żadnych materiałów

obecną Wydział

dot. dofinansowania

Geodezji,

Kartografii

w ramach programu
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WRPO na lata 2014-2020 zadania pn. "Tworzenie modernizacja i aktualizacja geodezyjnych
l

rejestrów

publicznych

oraz standardowych

opracowań

kartograficznych

gromadzonych

w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Starostwie Powiatowym w Kole
oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".
Ponadto Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie w planie finansowym Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu środków finansowych
upominków dla dyrektorów

w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem

szkół, którzy w związku z przeprowadzonym

na zakup

konkursem na

stanowiska dyrektorów od września br. przestaną pełnić swoje funkcje.

Wicestarosta poruszył temat zadania "Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na
potrzeby

SOS-W

w Kole".

W związku

z opracowaną

pełnobranżową

dokumentacją

projektowo - kosztorysową dla w/w zadania Wicestarosta zwrócił się z prośbą o zwiększenie
planu wydatków o kwotę 1.300.00000 zł, co da łącznie 3.360.000,00 zł. Wydatkowanie tych
środków zostało rozłożone na lata 2016 (1.560.000 00 zł) i 2017 (1.800.000,00 zł). Zarząd
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wyraził zgodę. Wicestarosta

zwrócił

30.000,00

dokumentacji

zł na wykonanie

"Nowoczesne

się również

technologie w kształceniu

o dodatkowe

projektowej

zawodowym

zabezpieczenie

na potrzeby

realizacji

kwoty
projektu

elementem rozwoju gospodarczego

obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego". Zarząd wyraził zgodę.

Na zakończenie
skonsolidowany:

części

finansowej

posiedzenia

Zarządu

Skarbnik

przedstawił

aktywa i pasywa powiatu wg stanu na dzień 31.12.2015

bilans

r. wynoszą

129.396.435,13 zł, aktywa rzeczowe - ok. 114.046.000,00 zł, grunty powiatu - 13.659.746,54
zł, należności

powiatu

-

4.425.918,38

zł. Zarząd

po zapoznaniu

się przyjął

bilans

skonsolidowany.
Ad 4.
Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego - p. Tomicki oraz Radny Rady Powiatu Kolskiego
- p. Kasiorek poruszyli temat przebudowy drogi powiatowej nr 3427P na odcinku Dębno
Królewskie

- Kiejsze,

do ukończenia

W związku z powyższym
dokumentacji

przebudowy

drogi pozostał

odcinek

ok. 4 km.

p. Tomicki i p. Kasiorek zwrócili się z prośbą o aktualizację

dla przebudowy

w/w drogi celem wykorzystania

przy aplikacji o środki

zewnętrzne na ten cel. Starosta przedstawi ten temat dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole, poinformował także, że niezbędna będzie współpraca z Wójtem Gminy Babiak.
Ad 5.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole poruszył następujące tematy:
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dot. ul. Grodzkiej w Kole. Butmistrz wyraził wolę przejęcia ul. Grodzkiej i zaliczenia
jej do kategorii

dróg miejskich warunkując

przejęcie wykonaniem

przez Powiat

kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę w/w ulicy. Zarząd ustalił, że
opracowanie dokumentacji, jako jedyny i wyłączny wkład Powiatu Kolskiego w w/w
ulicę, będzie możliwe po podjęciu przez Radę Miejską w Kole uchwały w sprawie
zaliczenia ulicy do kategorii dróg miejskich.
dot. ul. 3-go Maja w Kole. Gmina Miejska Koło stoi na stanowisku,
w wysokości 300.000,00 zł stanowiące dotację na "Przebudowę

że środki

ulicy 3-go Maja

w Kole" winny być przeznaczone na przebudowę nawierzchni chodników tej ulicy,
jako 50% udział Gminy Miejskiej Koło. Zarząd Powiatu uważa, że z uwagi na zły stan
jezdni, przebudowa ulicy winna objąć również nawierzchnię bitumiczną. Realizacja
tej części przebudowy ulicy w terminie późniejszym spowoduje obniżenie wysokości
chodników w stosunku do nawierzchni wpływając negatywnie na bezpieczeństwo
pieszych.

Realizacja

kompleksowej

przebudowy

jezdni

i chodnika

w ramach

zabezpieczonych środków wystarczy do wykonania odcinka ulicy od ul. Sienkiewicza
do ul. Narutowicza.
dot.

przystąpienia

wytypowanych

do opracowania

dokumentacji

przez Powiat dróg powiatowych

programu budowy dróg o nawierzchni
wykonaniu

projektowej

na przebudowę

w celu wdrożenia

pilotażowego

betonowej. Zarząd powróci do tematu po

przez Gminę Miejską Koło pierwszej realizacji

drogi o nawierzchni

betonowej.
dot.

przebudowy

mostu

na rzece

Rgilewce

z możliwością ubiegania się o dofinansowanie
subwencji

ogólnej

z przeznaczeniem

w Grzegorzewie.

W

związku

w 2017 r. w ramach 10% rezerwy

na dofinansowanie

w/w inwestycji

PZD

informuje, iż posiada kompletną dokumentację projektową na to zadanie. Możliwość
złożenia wniosku o dofinansowanie

uzależniona jest od zabezpieczenia

środków

fmansowych przez powiat w wysokości 50% wartości zadania, tj. 1.500.000,00 zł,
ogólna wartość zadania to 3.000.000,00 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.

Korzystając

z obecności

Burmistrza

Maciaszka

przedstawiono

mu powyższe

tematy

i ustalono co następuje:
w kwesti dot. ul. Grodzkiej w Kole Burmistrz przygotuje na sierpniową sesję Rady
Miasta projekt uchwały w sprawie przejęcia w/w ulicy;
w kwestii

dot.

ul.

3-go

Maja

w Kole

Burmistrz

zaakceptował

wykonanie

kompleksowej przebudowy jezdni i chodnika w ramach zabezpieczonych środków;
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Dyrektor Kujawa poinformował
miejscowego
Towarowa

Burmistrza,

planu zagospodarowania
-

Piaski

może

nastąpić

że zapłata za sporządzenie

przestrzennego
dopiero

projektu

w rejonie ulic Toruńska -

po wykonaniu

zadania.

Powiat

zabezpieczył na ten cel 15.00000 zł.
Starosta przekazał,

że PAK KWB Konin S.A. jest na etapie przygotowania

projektu

porozumienia w sprawie budowy drogi Łuczywno - Drzewce. Zarząd przyjął do wiadomości.
Ad 6.
Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele

SPZOZ w Kole: p. Chmielecki i

poruszyli oni tematy:
dot. modernizacji Oddziału Chirurgii, p. Chmielecki przedstawił zestawienie kosztów
modernizacji: I etap - koszty ogółem 2.563.112,00 zł brutto, II etap - koszty ogółem
4.120.147,00 zł brutto. Termin zakończenia zadania - 2018 r. Zarząd zapoznał się
z zestawieniem,

zdecydował

o rozłożeniu

zadania na trzy etapy i oczekuje na

przedłożenie przez szpital pisma z podziałem kosztów na poszczególne lata realizacji
zadania.
dot. poboru opłat za wjazd na teren szpitala. Pan Chmielecki

poinformował,

że

przygotowano wypowiedzenie umowy z firmą obsługującą płatne parkingi w SPZOZ
w Kole, zalega ona z płatnościami

na rzecz szpitala, nie wykonano także miejsc

parkingowych. P.o. dyrektor proponuje podpisanie umowy z firmą ochroniarską, która
będzie również obsługiwać wjazd i wyjazd z terenu szpitala, opłaty za postój będą
wpływały do budżetu SPZOZ.
dot. budynku mieszkalno - warsztatowego na terenie SPZOZ w Kole. Szpital otrzymał
pismo od Burmistrza Maciaszka z informacją, że Miasto nie dysponuje lokalami
zastępczymi dla lokatorów w/w budynku. Starosta poinformował, że w sprawie stanu
technicznego

budynku

należy spotkać się z Powiatowym

Inspektorem

Nadzoru

Budowlanego.
W dalszej części posiedzenia głos zabrała p. Lilla Urbaniak:
- przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego w sprawie:
Zatwierdzenia

rocznego

sprawozdania

finansowego

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2015 rok.
Pokrycia wyniku finansowego

netto przez Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Kole.
wprowadzenia

zmian

do Statutu

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej w Kole.
Zarząd nie wniósł uwag do powyższych projektów uchwał.
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- poinformowała o wpływie pisma pracowników SPZOZ w Kole w sprawie zlecenia kontroli
zwolnienia lekarskiego ~

Z uwagi na brak podpisu pod pismem nie

będzie ono rozpatrywane.
- poinformowała o wpływie kolejnego zwolnienia lekarskiego
Ad 7.
Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
Rady Rodziców przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Kościelcu, dot. likwidacji podziału klas na grupy podczas lekcji języków obcych,
a także zajęć w ramach kształcenia zawodowego. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
przygotował odpowiedź, w której informuje, że decyzja o takiej organizacji pracy
i nauki wynika z bardzo trudnej sytuacji finansowej w oświacie, co z kolei jest
skutkiem spadającej z roku na rok liczby uczniów.
Inspektora ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu
zbiorowego

p. Wojtysiaka,

procedur administracyjnych

dot. podjęcia

decyzji dot. kierunku

przeprowadzenia

zmierzających

do likwidacji lub do sprzedaży skutera

marki CAGIVA 4P, który przepadł na rzecz Powiatu Kolskiego. Z załączonej oceny
technicznej Rzeczoznawcy wynika, że pojazd przedstawia wartość złomu i szacowany
jest na kwotę ok. 200,00 zł brutto. Zarząd podjął decyzję o wyzłomowaniu pojazdu.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki
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