
Protokół nr 0022.8Q.,J020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 20 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

c 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 0022.79.2020 z dnia

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

podpisany.

Ad3

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Promocji Dorota Szkudlarek przedstawiła następujące

sprawy:

w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych ZWIązanego z

zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana w formie zdalnej. Zajęcia w ramach

kształcenia zawodowego prowadzone są obecnie tylko w zakresie teoretycznych przedmiotów

zawodowych, nie są przeprowadzane praktyki zawodowe. Nauczyciele realizują zajęcia na



odległość w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego_obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć dydaktycznych. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor

szkoły. W związku ze stopniowym przywracaniem stacjonarnej pracy szkół i placówek

uczniowie klas maturalnych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami na

terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów maturalnych.

Starosta Robert Kropidłowski poprosił, żeby dyrektorzy szkół przedstawili analizę powstałych

oszczędności (chodzi m.in. o zużycie energii elektrycznej , wody), które powstały kiedy

uczniowie nie przebywali w szkole a nauczanie odbywało się w systemie zdalnym. Pismo w tej

sprawie przygotuje Wydział OP.

pismo Stowarzyszenia Tańca i Gimnastyki MUZA w sprawie wynajęcia na okres do 3 lat

pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kole. Stowarzyszenie chciałoby, aby zajęcia

O odbywały się 5 dni w tygodniu, uwzględniając również soboty. Stowarzyszenie planuje

przeprowadzić na swój koszt remont pomieszczeń, w której będą odbywały się zajęcia

taneczne. Zarząd przychylił się pozytywnie do prośby Stowarzyszenia i wyraził zgodę na

wynajem sali, umowa na wynajem zostanie zawarta od 09.br. z dyrektorem LO w Kole.

_ Miesięczna stawka za wynajem zostanie ustalona z dyrektorem.

pismo Zespołu Szkół Technicznych w Kole (ZST.D.O11.19.2020) dot. egzaminów zawodowych,

które mają być przeprowadzone od maja do lipca 2020r. W związku z powyższym dyrekcja

zwraca się z prośbą o przekazanie środków dezynfekujących, m~s~czek, rękawiczek, ekranów

oddzielających na stanowiskach komputerowych. Jest to niezbędne ze względu na zachowanie

bezpieczeństwa w czasie egzaminów maturalnych i zawodowych. Zarząd podjął decyzje, że

C szkoła otrzyma rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji, pozostałe materiały dyrekcja szkoły

powinna zorganizować we własnym zakresie.

Dyrektor PCPR Agnieszka Rusin poinformowała, że PFRON uruchomił realizację

programu .Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". W ramach Modułu III tego programu

wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w

Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Powiat Kolski otrzymał 208 000,00 zł

na realizację programu. Z pomocy finansowej w ramach Modułu III mogą skorzystać osoby

niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i

młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane



przed ukończeniem 16. roku.życia, Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie, na jedną

osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może

być dłuższy niż 3 miesiące. Przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, _musi być

udokumentowany brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez 5

dni roboczych.

Dyrektor Agnieszka Rusin nadmieniła, że samorząd powiatowy może także otrzymać pomoc

finansową w ramach Modułu IV. Jest to program wsparcia dla samorządów powiatowych, które

uruchomią specjalne dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych podczas obowiązywania

epidemii. Pomoc udzielona jest w formie refundacji części wydatków poniesionych przez

samorządy do kwoty 100 000 zł, nie więcej niż 50% poniesionych wydatków. Pomoc może być

udzielona w formie wykonania usługi transportowej dla osoby niepełnosprawnej lub zrobienie

niezbędnych zakupów. Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 września 2020r. Zarząd

O podjął decyzję, że sytuacja jest rozwojowa, dlatego nie wykluczone jest, że w przypadku zmiany

sytuacji epidemicznej powiat kolski złoży wniosek w ramach modułu IV ww. programu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kujawa poruszył następujące sprawy:

w dniu 14.05.br. został ogłoszony przetarg na zadanie "Budowa odcinka drogi powiatowej nr

3206P Łuczywno- Drzewce". Otwarcie ofert nastąpi 29.05.2020r. W przedmiocie zamówienia

zawarto zapisy, że wykonawca ma obowiązek m.in. dokonania robót przygotowawczych

polegających na usunięciu drzew i krzewów. Z dokumentacji sporządzonej przez projektanta

wynika, że do wycinki jest 1536-"drzew o obwodzie 100 cm. Projektant zaznaczył, że są to

drzewa znajdujące się na gruntach prywatnych z działek przejmowanego pasa drogowego. Ilość

C została wyliczona za pomocą metod stosowanych w pracowniach projektowych, sprawa była

konsultowana ze specjalistą Lasów Państwowych. Dyrektor zwrócił się do Zarządu o podjęcie

decyzji w kwestii postępowania z drewnem pozyskanym z realizacji zadania "Budowa odcinka

drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce". Zarząd zdecydował, że w pierwszej

kolejności należy zlecić rzeczoznawcy majątkowemu wycenę drewna. Po sporządzeniu przez

rzeczoznawcę wyceny Zarząd powróci do tematu.

w dniu 15.05.br. został ogłoszony przetarg na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P

w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km". Otwarcie ofert

nastąpi O 1.06.2020r.



wystosowane zostało ponowne ponaglenie dla Biura Projektowego Budownictwa "Projektuj i

buduj" Sp. z 0.0. w sprawie terminowego wykonania dokumentacji na zadanie "Opracowanie

projektu budowlano- wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 3414 Przedecz-

Dziwie - Nowa Wieś Wielka". Sporządzenie dokumentacji na tym etapie jest niezbędne do

wydania uzgodnień przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zarząd

przyjął do wiadomości.

Zastępca dyrektora Anna Orchowska przedstawiła pismo w sprawie konieczności dokonania

- podziału geodezyjnego działek na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z ulicą Przemysłową w Kole.

Związane jest to z planowaną w latach przyszłych realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi

ulicy Toruńskiej w Kole". Koszt dokonania podziału działek to 7 000 zł. Zarząd wyraził zgodę

na przekazanie środków. Środki na ww. cel będą pochodzić z rezerwy celowej.

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:

- Komendant Powiatowy PSP w Kole (PF .0340.10.2020) w sprawie dokonania przesumęera

pomiędzy §§ w dziale 754 rozdział 75411 na kwotę 94 364,00 zł, są to oszczędności powstałe w

związku z wolnymi wakatami. Środki planuje się przeznaczyć na odprawę emerytalną dla

funkcjonariusza, nagrodę jubileuszową zasiłek za gospodarowanie, dopłatę do wypoczynku

funkcjonariuszy. Zarząd wyraził zgodę.

- Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska (NŚ. 6343.9.2020) prośba o zwiększenie planu

wydatków na dofinansowanie gminnych spółek wodnych w powiecie kolskim. Zarząd wyraził

G zgodę na zwiększenie planu wydatków w dziale 010, rozdziale 01008- o kwotę 10200,00 zł z

przeznaczeniem na dofinansowanie gminnych spółek wodnych w powiecie kolskim. Środki na

ten cel będą pochodziły ze zmniejszenia planu rezerwy ogólnej.

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ.ADTE-SZ.200.8.2020.IK) w sprawie

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczeń o łącznej powierzchni 191,83 m2

na okres do 31.12.2021 r. Dzierżawiona powierzchnia zostanie przeznaczona na gabinety

lekarskie dla Centrum Medycznego Mulitmed Tadeusz Jucyk Sp. J. Sprawą zajmie się Wydział

NŚ.

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ.DKS.071.49.2020.AK) wyjaśnienie

przyczyn sporządzenia korekt sprawozdań RB-N za IV kwartał 2019r. (wynika to ze zmian w



przychodach NFZ), natomiast w przypadku sprawozdań RB..:.Z,RB-UZ i RB-Z spowodowane

były faktem, iż niektóre dokumenty księgowe wpłynęły do jednostki po dniu sporządzenia

sprawozdania. Zarząd przyjął do wiadomości.

- 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. Do

faktury dołączone są załączniki w postaci protokołu odbioru. Zarząd wyraził zgodę na wypłatę

wnioskowanej kwoty.

- Wójt Gminy Grzegorzew w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych Powiatu wspólnej

inwestycji z gminą Grzegorzew. Propozycją ze strony gminy jest budowa chodnika przy ulicy

Uniejowskiej w Grzegorzewie. Gmina deklaruje pomoc finansową na ten cel w kwocie 150. 000

zł. Zarząd przyjął do wiadomości.

- Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel przedstawił pismo w sprawie

zmiany kwot dotacji udzielonym przez Powiat Kolski gminom na realizację przedsięwzięcia pn.:

"Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Polskiej z terenu powiatu kolskiego". Zgodnie z sugestią Zarządu pomoc będzie przyznana

również jednostką OSP, które nie wchodzą w skład KRSG, ale są Jednostkami Operacyjno-

Technicznymi posiadającymi gotowość operacyjną. Po otrzymaniu informacji od burmistrzów i

wójtów z terenu powiatu kolskiego o jednostkach OSP posiadających aktualne wpisy do KRS

ustalono, że jednostek- kwalifikujących się do przyjęcia dotacji jest 85. Kwota całkowita dotacji

do podziału najednostki OSP wyniesie łącznie 107 500,00 zł. Zarząd wyraził zgodę
(j

- pismo Wójta Gminy Koło (DP.7013.35.2020) przedłożenie kopii mapy w skali 1:5000

przedstawiającej proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów

budowlanych oraz istniejące uzbrojenia. Powyższa dokumentacja jest niezbędna do wydania

uzgodnień przez PZD w Kole planowanej inwestycji pod nazwą "Budowa drogi gminnej nr

493022P Kolonia Czołowo- Górka- Osiek".

- Wojewoda Wielkopolski (IR-VII.801.9.2020.7) informacja w zakresie możliwości wypłacenia

zaliczek na poczet wykonania prac inwestycji, które otrzymały dofinansowanie ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych. Zarząd przyjął do wiadomości.



Wicestarosta Sylwester Chęciński powrógjł do sprawy zajęcia gruntów Wspólnoty

Mieszkaniowej z Kościelca na potrzeby budowy ronda w miejscowości Ruszków II. Sprawa

jest w toku od kilku lat. Wspólnota żąda wydania decyzji ustalającej udziałowców, aby środki

które znajdują się w depozycie sądowym tytułem odszkodowania za zajęcie gruntu pod budowę

ronda zostały im wypłacone proporcjonalnie do udziałów. Zarząd zdecydował, że na najbliższe

posiedzenie sprawę omówi naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Na zyITI protokół zakończ~....~.w.~.~ ~.~ .
Protokółowała: Malwina Morzycka

5. Henryk Tomczak

Podpisy Członków Zarządu:

l. Robert Kropidłowski

2·.Sylwester Chęcinski

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki
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