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Protokół nr 0022.78.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 06 maja 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. 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

o oraz

Artur Szafrański- Sekretarz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

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).

Ad.l.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu 0022.77.2020 z

dnia 29 kwietnia 2020 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Obecna na posiedzeniu Dyrektor Iwona Wiśniewska poruszyła następujące tematy:

- kompletowana jest dokumentacja niezbędna do dokonania odbioru nowego budynku

szpitala. Wojewódzki Inspektor Sanitarny zarzuca brak projektu instalacji wentylacyjnej

zaopiniowanego przez rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych. Obecnie poszukuje



osoby, która opracuje projekt instalacji wentylacyjnej oraz rzeczoznawcy, który go

c

zaopimuje;

- ogłoszony został przetarg na zadanie "Modernizacja Oddziału Chirurgii w Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole". Koszt inwestycji wynosi 4885762,00

zł, złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Wojewody Wielkopolskiego.

- odnośnie -spraw związany-ch ze zwalczaniem epidemii COVID-19 p. Wiśniewska

przekazała, że w przyszłym tygodniu zostaną wykonane badania wszystkich mieszkańców

Domów Pomocy Społecznej oraz dobrowolnie dla pracowników tych placówki

wykrywające obecność wirusa SARS-CoV-2;

- testy na obecność koronawirusa SARS-Co V-2 są powszechnie dostępne dla personelu

medycznego i są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

- szpital otrzymuje pomoc rzeczową oraz finansową od wielu sponsorów. Ostatnio środki

finansowe w wysokości 80 000,00 zł zostało przyznane przez Fundusz Sprawiedliwości;

- zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

pilnie należy zaopatrzyć szpital w dodatkowe źródło zasilania wody. Wniosek 'złożony do

Wojewody Wielkopolskiego na wykonanie dodatkowej stacji uzdatniania wody na kwotę

123 000,00 zł został rozpatrzony negatywnie.

Ponadto Zarząd rozpatrzył następujące pisma Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole:

- wniosek o wyrażenie przez Radę Powiatu Kolskiego zgody na wydzierżawienie działki nr

56j12 o pow. 600 m", będącej w użytkowaniu SP ZOZ w Kole na cele garażowe i

parkingowe dla Wspólnoty Mieszkaniowej "Cichy Kąt" na okres kolejnych 3 lat,

poczynając od 01.06.2020r.

wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umów najmu garaży, w budynku

jednokondygnacyjnym o pow. zabudowy 171,00 m2 na okres 3 lat poczynając od

01.05.2020r. Budynek ten na mocy umowy ZP.032.55.2020 z dnia 02.03.2020r. został

użyczony na czas nieokreślony przez Powiat Kolski SPZOZ w Kole. Przed dniem

użyczenia powyższy budynek, był wynajmowany przez Powiat Kolski na rzecz

mieszkańców powiatu.

Zarząd zdecydował, że Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska przygotuje projekty

uchwał w ww. sprawach. _-
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Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Łukasz Ziemniak

poinformował, że Rejonowy Związek Spółek Wodnych, który zrzesza 5 gminnych spółek z

Grzegorzewa, Koła, Kościelca, Olszówki i Osieka Małego wystąpił do Starosty Kolskiego o

przyznanie w roku 2020 dotacji w wysokości 20 200,00 zł. Środki byłyby przeznaczone na

realizację zaplanowanych przez Związek zadań inwestycyjnych. Poza tym kierownik Andrzej

Załęski planuje wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego w celu przyznania dotacji z budżetu

Państwa dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego. Naczelnik podkreślił, że w

budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r. na dotacje dla spółek wodnych została zabezpieczona

kwota 10 000,00 zł. Zarząd zdecydował, że przedłoży organowi stanowiącemu propozycję

jednorazowego zwiększenia środków do kwoty 20 200,00 zł na dotację dla Związku Spółek

Wodnych. Sprawą zajmie się Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Ponadto p. Łukasz Ziemniak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w

sprawie wyrażenia zgody w sprawie wydzierżawienia części działki 56/12 ark. mapy 50, na

cele garażowe i parkingowe wspólnocie mieszkaniowej "Chichy Kąt" ( sprawa był wcześniej

omawiana w obecności Dyrektor Iwony Wiśniewskiej). Zarząd zapoznał się nie wnosząc

uwag do projektu.

o

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak omówił bilans z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r. oraz sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia

2019r. składające się z: łącznego bilansu jednostek, łącznego zestawienia zmian w funduszu

jednostek, łącznego rachunku zysków i strat jednostek, informacje dodatkowe.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdania

finansowego Powiatu Kolskiego za 2019 rok poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.78.121.2020

Zarząd zapoznał się z pismami:



,
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- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (PZD/544/DT/ZP/P/5412020) wyszczególnienie warunków

technicznych w zakresie budowy przyłącza do kolektora kanalizacji deszczowej ul.

Bogumiła w Kole na odprowadzanie wód -opadowych i roztopowych z projektowanej

budowy ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zarząd przyjął do

wiadomości.

()

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (PZD/221/DT138/2020) zapytanie w sprawie planów

realizacji inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi-

Police Średnie". Zadanie jest obecnie ujęte na 21. miejscu listy zadań rezerwowych w

FDS. Całkowita wartość zadania to 795 383,83 zł (w tej kwocie nie jest ujęta budowa

kanałów technologicznych). W planie finansowym Zarządu Dróg na rok 2020 są

zabezpieczone środki w kwocie 482 000,00 zł. Dyrektor Kujawa wnioskuje o podjęcie

decyzji czy nadal oczekiwać na możliwość dofinansowania zadania z__FDS w wysokości

447 724,64 zł czy przystąpić do realizacji inwestycji w ograniczonym zakresie. Zarząd

podjął decyzje, że w pierwszej kolejności należy poczekać na odpowiedź od Ministra

Cyfryzacji w sprawie wydania decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanału

technologicznego. Po otrzymaniu odpowiedzi Zarząd powróci do tematu i podejmie

konkretne decyzje w zakresie realizacji inwestycji.

Starosta poinformował, że ostatnio z Wicestarostą uczestniczyli w odbiorze częściowym

robót związanych z "Przebudową drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie -

Leśnica" oraz "Rozbudową ulicy Nagórnej w Kole". Prace są wykonywane zgodnie z

przyjętym harmonogramem i powinny zostać ukończone w terminie.

o ~a tym protokół zakończono .
.. 'O.}-}Ąrv..Jk ~~~'i~
Protokółowała: Malwina M~rzycka

4. Zbigniew Szarecki

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

5. Henryk Tomczak
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