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Protokół nr 0022.79.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 13 maja 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 900
• 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

Artur Szafrański- Sekretarz

. Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził

wymagane q_uorum 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 sięz treścią protokołu z posiedzenia Zarządu 0022.78.2020 z

dnia 06 maja 2020 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Starosta Robert Kropidłowski poinformował członków Zarządu, że Powiatowy Urząd

Pracy w Kole otrzymał dodatkowe'1;;-"'" . w kwocie 10 000 000,00 zł z Ministerstwa Pracy i

Polityki Społecznej na udzielanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach

tarczy antykryzysowej. Na dzień 13.05:br. wpłynęło:



o

(_)

- 2458 wniosków o pożyczkę dlaTńikroprzedsiębiorców, wypłacone zostały pożyczki ńa
kwotę 5 855 000,00 zł. Łączna liczba zatrudnionych pracowników ujęta we wnioskach to

665,5.

100 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz

należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne na kwotę 1 641

762,22 zł. Łączna liczba zatrudnionych pracowników ujętych we wniosku to 519 osób.

- 150 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na

kwotę 787 280,00 zł.

Ad 3.

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel poinformował, że

przygotowane zostały projekty uchwał w sprawie udzielenia przez powiat kolski pomocy

finansowej gminom: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Gminie Koło, Gminie

Miejskiej Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały i-Przedecz na realizację przedsięwzięcia

pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego". Zgodnie z przyjętym założeniem

dotacja celowa w łącznej wysokości 109 000,00 zł miałaby zostać przeznaczona dla

jednostek OSP, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednostki, __które są

zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) otrzymają środki w

kwocie 2 000 zł, jednostki spoza KSRG, będące Jednostkami Operacyj no-Technicznymi

(JOT) posiadającymi zdolność operacyjną otrzymają po 1 500 zł, natomiast pozostałe po 1

000 zł. Kwota dotacji może zostać wykorzystana tylko i wyłącznie na wydatki związane z

gotowością jednostek do podejmowania działań operacyjnych i bojowych.

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionych projektów uchwał.

-- Ad 4.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości Ochrony Środowiska Łukasz Ziemniak omówił

projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie

garaży w budynku jednokondygnacyjnym na nieruchomości położonej w Kole, przy ul.

Poniatowskiego.

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 0025.79.127:2020

o

Naczelnik Łukasz Ziemniak powrócił do tematu dofinansowania dla Rejonowego

Związku Spółek Wodnych w kwocie 20 200,00 zł. Środki byłyby przeznaczone na realizację

zaplanowanych przez Związek zadań inwestycyjnych. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu

Kolskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu

Kolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia dotacja

może zostać przyznana, jeżeli: minimalna składka członkowska z hektara zmeliorowanego

wynosi 27 zł, jeżeli wniosek dotyczy wykorzystania środków na bieżące utrzymanie wód i

urządzeń wodnych oraz wskaźnik ściągalności składek w roku poprzednim wynosi min.

70%. Rejonowy Związek Spółek Wodnych kwalifikuje się do otrzymania dotacji, ponieważ

spełnia wszystkie warunki, które wskazane są w Uchwale Rady Powiatu Kolskiego. Zarząd

zlecił, aby Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska zajął się sprawą.

Naczelnik nadmienił również, że do WFOŚiGW w Poznaniu został złożony wniosek

o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia Dnia Ziemi i Lasu. Kwota wnioskowana wynosi

12 850 zł, wkład własny powiatu wyniesie 10%. Z uwagi na występującą pandemię

koronawirusa w Polsce organizacja wydarzeń i zgromadzeń o charakterze publicznym

powyżej 10 osób zostały wstrzymane. Zarząd zobligował p. Ziemniaka do zorientowania się

czy jest możliwość zmiany przeznaczenia środków wnioskowanych (z uwzględnieniem 10%

wkładu własnego powiatu) na zakup materiałów popularnonaukowych, zakup tablic

informacyjnych oraz ufundowanie nagród dla uczniów, którzy wykonają prace plastyczne w

konkursie z okazji Dnia Ziemi i Lasu.o
Ad 5.

Zarząd zapoznał się z pismami:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole (SPZPZ.DKS.071.44.2020.AK)

Przesłano fakturę za zakup respiratora Weinmann Ventilogic ST na kwotę 24 100,00 zł

(kwota do zapłaty ze środków dotacji 23 646,92 zł, kwota do zapłaty ze środków własnych

453,08 zł). Pismo przekazano do Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia.

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole (SPZPZ.DKS.071.45.2020.AK)

przesłanie korekty sprawozdań Rb- N za IV kwartał 2019, Rb-z za IV kwartał 2019, Rb-

..,



UZ za 201<fl., Rb-Z za I kwartał 2020r. Zarząd zobligował Skarbnika, żeby zwrócił się do

p. Wiśniewskiej, aby wskazała przyczynę sporządzonych korekt.

- Urząd Gminy Kościelec (Roś-2.7021.28.2020) dot. realizacji inwestycji "Przebudowa drogi

powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi- Police Średnie". Zadanie jest obecnie

ujęte na 21. miejscu listy zadań rezerwowych w PDS. Propozycja ze strony gminy jest, aby

nadal oczekiwać na możliwość 70% dofinansowania zadania z FDS. Zarząd przyjął do

wiadomości.

- Urząd Miejski w Kole (KS.7231.05.2020) wydruk ksiąg rachunkowych obrazujących

wpływy z tytułu opłat wnoszonych systemem Mobilet oraz w parkomatach ustawionych na

drogach powiatowych. Za miesiąc kwiecień wpłynęło 7 968,36 zł. Zarząd przyjął do

wiadomości.

Uchwała Nr SO-0954/43/5/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o

przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu

Powiatu Kolskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opinia

jest pozytywna.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. (L.Dz.PKS

12/41011107/2020) dot. funkcjonowania PKS Konin podczas pandemii koronawirusa w

Polsce. Działania podjęte przez przedsiębiorstwo to: zmniejszenie wymiaru czasu pracy

wszystkim pracownikom Spółki, co pozwoli obniżyć koszt pracy o 20%, pozyskanie

środków w ramach tarczy antykryzysowej I i II. Ze względu na spadek liczby pasażerów

korzystających z przejazdu rozważane jest podniesienie od września br. cen biletów.

Zarząd przyjął do wiadomości.

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (PZD/544IDT/ZPIP/56/2020) odpowiedź do

Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania

w sprawie zmiany decyzji w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego. Decyzja w sprawie

opłat za zajęcie pasa drogowego jest jednorazowa z naliczeniem pierwszej opłaty

jednorocznej z obowiązkiem zapłaty do 15.01. Wysokość opłat dla Spółki została naliczona

wg stawek obowiązujących w 2019r. Natomiast wysokość opłat za wszystkie urządzenia,



które będą zarrueszczone W-2020r. będą naliczane wg niższych stawek określonych w

uchwale Rady Powiatu Kolskiego nr XXII153/2019 z dnia 30.12.2019r. Zarząd przyjął do

wiadomości.

c\ 3. Waldemar Banasiak

2. Sylwester Chęciński

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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