
Protokół nr 0022.76.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 22 kwietnia 2020 roku

Posiedzenie Zarządu odbyło się o godz. 13.15 w trybie zdalnym z~ pomocą urządzeń rejestrujących

obraz i dźwięk. Obradom przewodniczył Starosta Robert Kropidłowski. Każdy z członków Zarządu

potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje odpowiednim

sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową. Następnie Starosta przystąpił do

stwierdzenia quorum. W posiedzeniu uczestniczyli:

l. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

0-· -5. Henryk Tomczak

oraz

Artur Szafrański- Sekretarz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Starosta po stwierdzeniu quorum przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu).

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.73.2020 z dnia 25

marca 2020 r., 0022.74.2020 z 08 kwietnia 2020r. oraz 0022.74.2020 z dnia 16 kwietnia2020r. nie

wnosząc do nich uwag. Protokoły zostały przyjęte.

o Ad3.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak omówił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

1.w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych.

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 i oznaczona Nr 0025.76.119.2020

2. w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do jednostek oświatowych.

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 i oznaczona Nr 0025.76.120.2020.

Następnie Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu:

- Powiatowy Zarząd Dróg (PZD/2211DT/128/2020) w związku z tym, iż zostało przyznane większe niż

oczekiwano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji zadania

"Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce" należy dokonać zmian w planie

dochodów i wydatków. Zakładane początkowo dofinansowanie z FOS stanowiące 50% kosztów

kwalifikowanych wynosiło 3 240 265,00 zł, a otrzymana kwota stanowi 70% kosztów

kwalifikowanych i wynosi 4 536 371, 51 zł. Otrzymując większe dofinansowanie wkład własny

powiatu na realizację zadania należy zmniejszyć o kwotę 992 295,09 zł do kwoty 3 722 375,91 zł

(powiat początkowo zabezpieczył środki w wysokości 4 714 671,00 zł). Starosta przypomniał, że

wystąpiono do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego w

przypadku realizacji ww. inwestycji.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole zwrócił się jednocześnie z prośbą o aktualizację kosztów wykonania

zadania: "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce" w zakresie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego. WPF dotychczas zakładał wydatki inwestycyjne tylko w

roku- 2020. Natomiast po zaakceptowaniu przez Zarząd Powiatu oraz wojewodę wielkopolskiego

propozycji rozłożenia realizacji inwestycji na 2 lata, podział wydatków inwestycyjnych kształtowałby

SIę w sposób następujący:

a) w roku 2020- 1 038216,69 zł

b)wroku2021-2684159,22zł

Zarząd wyraził zgodę.

G - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (PZD/22l1DT/125/2020) w związku z ujęciem na liście zadań

podstawowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania: "Przebudowa drogi powiatowej

nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu" konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych

na ten cel. Wartość inwestycji wynosi 2 800 000,00 zł. Montaż finansowy z uwzględnieniem środków

z FDS wynosi:

a) dofinansowanie z FDS - l 809 112,69 zł

b) udział Powiatu Kolskiego (60% kosztów) - 594532,39 zł

c) udział Gminy Dąbie (40% kosztów) - 396 354,92 zł

Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział Oświaty, Kultury i Promocji (OP.3021.16.7.2020) dokonanie zmian w budżecie polegające na

zmniejszeniu środków w dz. 801,w rozdziale 80195 § 4300 o kwotę 16000,00 zł i zwiększeniu w Dz.



o

G

80 l, rozdz. 80 l 02 § 4210 o kwotę l§. 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu

własnego powiatu w ramach programu .Posiłek w szkole". Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział Organizacyjny (OR.3026.5.2020) w sprawie pozostawienia środków zwolnionych z tytułu

przeprowadzonych przetargów nieograniczonych w 2020r. na zadanie "Kompleksowe sprzątanie

pornieszczeń w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul.

Sienkiewicza 27" a także "Świadczenie usług Ochrony i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży

Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21123 oraz ul. Sienkiewicza 27".

Zabezpieczone środki planuje się wykorzystać na zakup mebli;komputerów oraz utworzenie Referatu

ds. Księgowości szkół. Zarząd wyraził zgodę.

Skarbnik poinformował, że wpłynęła informacja od Ministra Finansów w zakresie:

l) kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w
-- -

2020r, która wynosi 17 086 632,00 zł (kwota planowana wynosiła 17 092,479,00 zł, czyli została

zmniejszona 05 847,00 zł)

2) roczna kwota subwencji ogólnej na 2020r. wynosi 58396 130,00 zł z tego:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 7948343,00 zł

b) część równoważąca subwencji ogólnej - 2 150363,00 zł

c) część oświatowa subwencji ogólnej - 48297424,00 zł

Zarząd przyjął do wiadomości.

Zarząd zapoznał się z pismami:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole (PI.0602.8.2020) "Ocena zasobów pomocy

społecznej za rok 2019 dla powiatu kolskiego" wraz z rekomendacjami. Ocena składa się z

następujących części: dane o sytuacji demograficznej i społecznej, dane o korzystających z pomocy i

wsparcia, zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, kadra jednostki organizacyjnej pomocy

społecznej, środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej

w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, aktywność projektowo - konkursowa, współpraca z

organizacjami pozarządowymi.

Wydział Komunikacji i Ruchu drogowego (KRD 7140.4.1.2020) dot. utworzenia przystanków

autobusowych na drodze powiatowej nr 3205P Koło- Mostki w m. Kolonia Lipiny. Przystanki

autobusowe zostaną utworzone po spełnieniu zaleceń, które wypracował Powiatowy Zarząd Dróg w

Kole w piśmie z dnia 12.12.2019r.

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (PZD/542/SL/ZUD 2019-2020/25/2020) rozliczenie kosztów

zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019-2020. Poniesione koszty od listopada 2019- _



_ marca 2020 to 132 338,88 zł brutto. Zużyto 293 tony jnieszaniny soli i piasku. Zakończenie sezonu

zimowego 2019/2020 nastąpiło 15.04.2020r.

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (PZD/221/DT/121/2020) informacja o podjęciu działań w sprawie

wykonania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2150P w m. Domaników.

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (PZD/5421/PD/E/38/2020) uzgodnienie koncepcji zakresu robót

drogowych wykonywanych przez BBF SP z 0.0. na drogach powiatowych krzyżujących się z linią

kolejową nr 131. Dokonano uzgodnienia w zakresie istniejącego przejazdu kolejowo - drogowego na

drodze powiatowej: nr 3434P, nr 3435P w m. Grodna gm. Grzegorzew, nr 3416P w m. Tarnówka

Wiesiołowska gm. Dąbie, nr 3404P w m. Olszówka obręb Ponętów Górny. Nie dokonano uzgodnienia

w zakresie drogi nr 3419P w m. Lipie Góry gm. Babiak oraz nr 3402P w m. Kupinin gm. Dąbie.

o
- Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług STANPOL w sprawie likwidacji dwóch miejsc

parkingowych położonych w Kole w obrębie skrzyżowania ul. Zielonej i ul. Garncarskiej. Zarząd

zdecydował, że sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia oraz zaopiniowania przez Powiatowy

Zarząd Dróg w Kole oraz do Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego. Po otrzymaniu opinii w

ww. temacie Zarząd powróci do tematu.

Na koniec posiedzenia Starosta poinformował, że na dzień 22.04.br. na terenie Powiatu

Kolskiego liczba osób z dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia

koronawirusem SARS- Cov-2 wynosi o. Poza tym ostatnio uczestniczył w wideokonferencji z

Wojewodą Wielkopolskim, głównym tematem spotkania było omówienie sytuacji w domach pomocy

społecznej oraz funkcjonowanie obiektów kwarantanny zbiorowej na terenie województwa.

Na M'm protokół zakończono .
. . . . . . .C?-:\0 ~ Mą WwJJ.;,.,e_ .
Protokółowała: Malwina Morzyckac
Podpisy Członków Zarządu:

5. Henryk Tomczak

l. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki
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