
Protokół nr 0022.10.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 09 stycznia 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.
W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik m l do protokołu):
1. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęcillski
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Hemyk Tomczak
oraz
Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik Powiatu

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).

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Obecny na posiedzeniu Zarządu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wspólnie z
Członkami Zarządu poddali pod dyskusję temat Rozbudowy ulicy Nagórnej w Kole.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 9 100000 zł. Na powyższe zadanie został złożony
wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gmirulej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W przypadku zakwalifikowania się zadania w
ramach programu maksymalna wysokość dotacji z budzetu Państwa wynosi 3 000 000 zł.
Zadanie będzie realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości
3 850 000 zł,. Natomiast udział finansowy Powiatu Kolskiego wynosi 2 250 000 zł.
Zarząd podkreślił iż, w/w inwestycja jest zasadna z uwagi na potrzeby mieszkańców oraz
zakładów pracy. Planowana jest bowiem budowa nowego zakładu z ramienia firmy Wood
Mizer w Kole, poza tym droga ta jest często zalewana przy większych opadach deszczowych
z terenów wyżej położonych, wobec tego konieczna jest również budowa kanalizacji
deszczowej, co wiąże się z dużym nakładem finansowym.
Skarbnik Pan Zygmunt Sołtysiak zasygnalizował, iż potrzebne jest wspólne spotkanie
Zarządu z przedstawicielami z firmy Wood Mizer przy udziale Burmistrza Miasta Koła pod
kątem pilnego wezwania do udziału finansowego gminy miejskiej Koło.
Pan Skarbnik poinformował również Zarząd o uchwalonej przez Sejm i podpisanej przez
Prezydenta ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych, który zakłada nawet 80%
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dofinansowanie na inwestycje drogowe. Konsekwencją wejścia uchwały w życie będzie
wygaszenie dotychczasowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019. Ponadto w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania
drogowe będą mogły być realizowane jako zadania wieloletnie.
Zarząd po szerszej dyskusji uznał, że powyższe zmiany są bardziej korzystne dla Samorządu
niż dotychczasowe rozwiązania, jednak niepewność terminu wprowadzenia Funduszu i zasad
oraz kryteria naboru, jak również uczynione nadzieje mieszkm1com, stanowią o potrzebie
realizacji inwestycji w roku bieżącym w ramach Programu Rozwoju Gmirmej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Do tematu Rozbudowy ulicy Nagórnej Zarząd powróci w późniejszym terminie.

Zgodnie z postanowieniem Pana Starosty na posiedzenie Zarządu został zaproszony
Wicedyrektor Bursy Szkolnej w Kole Pan Dariusz Kupiński.
Pan Wicedyrektor omówił plany na wykorzystanie wolnych pomieszczeń w Bursie Szkolnej
po Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Na chwilę obecną zaplanowane jest tam utworzenie przedszkola integracyjnego oraz
Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Na dzieó dzisiejszy część pomieszcze6 jest jeszcze zajęta przez Agencję, która przeznaczyła
je na archiwa.
Pan Wicestarosta polecił Panu Wicedyrektorowi, aby ustalił w jakim czasie zostaną zwolnione
pomieszczenia zajęte przez Agencje z przeznaczeniem na archiwa., ponieważ Powiat Kolski
planuje te pomieszczenia przeznaczyć pod wynajem.
Zarząd poparł pomysł na wykorzystanie wolnych pomieszczeI1 w Bursie Szkolnej przy ulicy
Kolejowej w Kole z przeznaczeniem na przedszkole integracyjne oraz Warsztaty Terapii
Zajęciowej.

W kolejnej części posiedzenia Zarządu Pan Wicestarosta zaprosił Sekretarza Pana Andrzeja
Tomczyka z prośbą o przekazanie informacji w zakresie powołania i funkcjonowania Rad
Budowy powołanych celem nadzoru realizacji inwestycji realizowanych przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Tytułem wstępu Pan Wicestarosta przedstawił problemy Szpitala związane z realizacją
powziętych zadań inwestycyjnych oraz ich rozliczeniem z dotacji przyznanych przez Powiat.
Następnie Pan Sekretarz udzielił informacji na temat powołania Rad Budowy do nadzoru
Szpitala w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych.
Pan Tomczyk poinformował Zarząd, że Rada Budowy została oddelegowana przez
poprzedniego Starostę Pana Wie6czysława Oblizajka. W skład Rady wchodził Pan Sekretarz
oraz Pan Marek Banaszewski, były Wicestarosta Powiatu.
Rady odbywały się raz na tydzień, na których omawiany były sprawy budowlane, w tym
przebieg inwestycji związanej z zadaniem pn. " Rozbudowa, przebudowa imodernizacja SP
ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkaI1ców
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powiatu" oraz" Rozbudowa pracowni badań endoskopo\\rych w SP ZOZ w Kole". Ponadto z
każdego spotkania Rady sporządzana była notatka służbowa.
Pan Wicestarosta poinformował, że ma pewne zastrzeżenia co do prowadzonych notatek
służbowych ze spotkań Rady, polegające na braku bardziej szczegółowych informacji nt.
realizacji powziętych inwestycji oraz brak podpisów wszystkich uczestników biorących
udział w spotkaniu Rady Budowlanej.
Zarząd podkreślił, że Szpital powinien być objęty większym nadzorem i bardziej szczegółowo
kontrolowany pod względem finansowym, w szczególności w odniesieniu do rozliczania się
Szpitala z przyznanych przez Powiat dotacji.
W nawiązaniu do kwestii związanej z niewystarczającą kontrolą finansową Szpitala, Zarząd
podjął temat wizji utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Kolskim, dzięki
któremu możliwa byłaby m.in. bardziej skuteczna kontrola finansowa jednostek podległych
powiatu.
Do tego tematu Zarząd powróci w terminie późniejszych.

Obecny na posiedzeniu Zarządu Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa Pan Jacek Nowaczyk omówił Powiatowe Obchody dnia Ziemi i Lasu.
Wydarzenie to jest organizowane od 15 lat przez Starostwo Powiatowe w Kole wspólnie z
Nadleśnictwem Koło. Impreza od 3 lat odbywa się w ostatni piątek maja.
Pan Naczelnik zwrócił się z zapytaniem do Zarządu czy wyraża zgodę na kontynuowanie idei
Obchodów Dnia Lasu w 2019 roku oraz na ustalony w poprzednich edycjach tego święta
termin przypadający na ostatni piątek maja.
Zarząd po zapoznaniu się z formułą wydarzenia \\ryraził zgodę na organizację Powiatowych
Obchodów dnia Ziemi i Lasu w 2019 roku oraz na ustalony termin wydarzenia z
zastrzeżeniem, iż data imprezy musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Nadleśnictwo Koło.
Pan Nowaczyk poinformował również o 10% wzroście środków finansowych w budżecie
powiatu na 2019 rok przeznaczonych na wydatki związane z nadzorem nad lasami
prywatnymi na terenie Powiatu Kolskiego w stosunku do roku poprzedniego.
Kwota ta wynosi 52 360 zł.

W kolejnym punkcie Pan Naczelnik omówił krótko organizowany przez Powiat Kolski
konkurs pn. "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego".
I edycja tego wydarzenia została zorganizowana rok temu. W konkursie wyłoniono 3
laureatów w 3 różnych kategoriach.
Konkurs został rozstrzygnięty w czasie Dożynek Powiatowo-Gminnych w Rzuchowie.
Koszt organizacji konkursu wyniósł 3000 zł, gdzie 2000 zł zostało przekazane przez Wydział
Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole, natomiast
1000 zł Powiat otrzymał w drodze darowizny od Ludowego Banku Spółdzielczego w Kole.
W związku z pO\\ryższym Pan Nowaczyk zwrócił się z zapytaniem czy Zarząd wyraża zgodę
na ogłoszenie w roku 2019 konkursu pn. "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego".
Temat konkursu spotkał się z aprobatą Zarządu, który zaznaczył, że organizacja tego
konkursu to doskonałe narzędzie pozwalające promować Powiat Kolski.
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Następnie Zarząd przeszedł do tematu usuwania azbestu na terenie Powiatu.
Pan Wicestarosta podkreślił, z powodu braku jakichkolwiek informacji na temat usuwania
azbestu mieszkańcy powiatu niepokoją się, że Powiat Kolski nie bierze już udziału w w/w
projekcie.
Pan Nowaczyk wyjaśnił, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na dzień dzisiejszy nie ogłosił ponownego naboru wniosków do o udzielenie
dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest stąd też
wynika wyciszenie tego tematu, natomiast Powiat Kolski w dalszym ciągu chce brać udział w
programie.
Pan Wicestarosta poprosił o przekazanie przez Pana Naczelnika infonnacji na temat tego od
kiedy Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaczął udzielać
dotacji na usuwanie azbestu, od kiedy Powiat Kolski bierze udział w programie oraz czy
gminy mogą samodzielnie składać wnioski o dofinansowanie w/w programie.
Członek Zarządu Pan Zbigniew Szarecki zasygnalizował, że panują poglądy, iż Powiat Kolski
zbyt późno przystąpił do projektu.
W odpowiedzi Pan Nowaczyk wyjaśnił, że Powiat Kolski przystąpił do programu w roku
2017, a do przyczyn nierealizowania programu w Jatach poprzednich najeżą:

• kwestie formalno-prawne ( brak możliwości dostosowania przez powiat osób
fizycznych);

• brak środków własnych na realizacje programu;
• z początkiem uruchomienia programu było mało chętnych gmin do wspólnego
realizowania programu

Informację o które prosił Pan Wicestarosta Pan Nowaczyk dostarczył w trakcie trwania
Zarządu.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego powrócił do prośby
Prezesa Stowarzyszenia "Kolscy Patrioci" o współudział w organizacji VI Kolskiego
Tygodnia Żołnierzy Wyklętych w dniach od 23 lutego do 3 marca 2019 roku.
Stowarzyszenie w piśmie proponuje przejęcie poniższych zagadnieI1:
• zorganizowanie i obshlga nagłośnienia oraz zabezpieczenie parkingu przed
Starostwem Powiatowym w dniu 3 marca 2019 r.;

• zakup 600 zniczy w kolorze białym i czerwonym oraz 30 pochodni ( koszt okolo 900
zł);

• sfinansowanie koncertu Andrzeja Kołakowskiego (koszt 2000 zł)
Zarząd wyraził zgodę na przejęcie w/w zagadnień.
Pan Naczelnik poinformował, iż z ostatnich informacji od Prezesa Stowarzyszenia miejscem
koncertu Pana Andrzeja Kołakowskiego ma być aula Liceum Ogólnokształcącego w Kole.
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W kwestii zniczy jest planowany ich zakup w ilości 500 sztuk, natomiast zakup pochodni nie
jest konieczny.
W planie finansowym Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego
zaplanowano na to wydarzenie 500 zł, natomiast środki na sfinansowanie koncertu mogłyby
pochodzić z zaplanowanych funduszy przeznaczonych na Święto Powiatu. W tej kwestii
Skarbnik Pan Zygmunt Sołtysiak przekazał informację, iż ta kwota jest zapisana w budżecie
powiatu i nie możemy w tej chwili z niej skorzystać, ale środki będą pochodzić z bieżących
wydatków.
Po przekazaniu informacji przez Pana Naczelnika Zarząd powrócił do organizacji Święta
Powiatu Kolskiego oraz Święta Mleka organizowanego przez Powiat Kolskie wspólnie z
Okręgową Spółdzielnie Mleczarską w Kole. Naczelnik Pan Zenon Wasi ak poinformował o
nakładzie finansowym powiatu z udziałem OSM w Kole oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
Ustalono, że odbędzie się spotkanie z Prezesem OSM w Kole celem omówienia nazwy i
terminu święta.
Naczelnik poinformował, że zachodzi konieczność wyznaczenia Członka Zarządu Powiatu
Kolskiego do Komisji Honorowej opiniującej wnioski do nadania tytułu honorowego za
zasługi dla Powiatu Kolskiego. Następnie przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie:
"wyznaczenia Członka Zarzqdu Powiatu Kolskiego do Komisji Honorowej w sprawie
ustanowienia tylułu honorowego" Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego ".
Zarząd po omówieniu projektu Uchwały Zarządu, poddał kwestię głosowaniu:
• wniosek poparło- 5 głosów
• przeciw- głosów O

• wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i została oznaczona Nr 0025.10.12.2019
Decyzją Zarządu do składu Komisji Honorowej powołano Pana Sylwestra Chęcińskiego.
Wywiązała się dyskusja. Pan Naczelnik poinformował również, że oprócz tytułu honorowego
wręczana jest również statuetka. W kwestii zakupu statuetek- decyzja zostanie podjęta w
tenninie późniejszym.
W kolejnym punkcie Pan Wasiak zwrócił się do Zarządu z prośbą o zakup aparatu
fotograficznego. Obecny jest już wysłużony i nie spełnia swoich funkcji. Koszt naprawy
wynosi około 250 zł, przy wartości aparatu w kwocie 500 zł, koszty naprawy nie są opłacalne
i uzasadnione, toteż należy zakupić nowy sprzęt.
W wyniku dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zakup nowego sprzętu fotograficznego, ustalono,
że koszt zakupu wyniesie od 3 tysięcy zł.
Naczelnik poinformował, że po uzgodnieniach z Panem Wicestarostą został uruchomiony
fanpage Powiatu Kolskiego na Facebooku i będzie on funkcjonował z profilu prywatnego
pracownika wydziału PZ, który będzie przekierowywał wszelkie informację na fanpage
Powiatu.
Strona fanpage Powiatu Kolskiego to: https://m.facebook.com/powiat.kolski.7/
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości, nie wprowadzając do niej żadnych
uwag.
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Pan Wicestarosta poinformował, iż Pani Małgorzata Stężewska z LOKu w Koje otrzymała
odznakę honorową "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego". Padła propozycja, aby ją
otrzymała na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego.
Zaproponowano również wyróżnić listem gratulacyjnym Pana Władysława Zieleśkiewicza,
mieszkańca Grzegorzewa w powiecie kolskim, autora książki pt." 100 lat piłki ręcznej 1918-
2018" z podziękowaniami za promocję Powiatu Kolskiego.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Pani Agnieszka Rusin omówiła
sprawę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kłodawie.
Stowarzyszenie " Sprawni Inaczej" zwróciło się do PCPR w Kole z prośbą o możliwość
rozłożenia na 18 miesięcy spłaty kwoty:
- 9.675,00 zł wraz z naliczonymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych w kwocie
1.365,44 zł
na dzień 03.01.2019r. (środki PFRON)
- 1.319, 27 zł wraz z naliczonymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych w kwocie 178,
58 zł
na dzień 03.01.2019r. (środki Powiatu).

W wyniku rozmów przeprowadzonych przez Starostę z członkami Zarządu
Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" ustalono możliwość spłaty w/w zaległości
z rozłożeniem na 1O miesięcy tj. do 31.12.20 19r.

Na chwilę obecną Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej" uregulowało w dniu
08.01.2018r. wskazaną w wezwaniu do zapłaty należność wynoszącą 1.319,27 zł wraz z
naliczonymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych z tytułu zwrotu dotacji
ze środków Powiatu Kolskiego w kwocie 189,04 zł.

W kwestii zwrotu dotacji ze środków PFRON jest przygotowywana przez PCPR
decyzja o konieczności spłaty należności z tytułu zwrotu dotacji ze środków PFRON w
kwocie 9.675,00 zł wraz z naliczonymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych na dzień
spłaty. W sytuacji, gdy Stowarzyszenie zobowiąże się spłacić ww. kwotę dotacji ze środków
PFRON wraz z naliczonymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych w terminie do
31.12.2019r. oraz zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
publicznej, który wydał decyzję, zostanie przygotowana druga decyzja wprowadzająca
możliwość spłaty należności tytułu zwrotu dotacji z środków PFRON w formie 10 rat. Zarząd
wyraził zgodę na przedstawione przez Panią Rusin rozwiązania.

Następnie poruszono kwestię dalszego funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Kłodawie. Zarząd obawia się, czy Stowarzyszenie poradzi sobie z prowadzeniem
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Wyrażenie zgody na dalsze funkcjonowanie Stowarzyszenia w niezmienionej formie jest
bardzo ryzykowne. W wyniku dyskusji postanowiono o ścisłym nadzorze PCPR w Kole nad
Stowarzyszeniem do końca roku 2019r. Po upływie tego okresu Zarząd postanowi o
przyszłości Stowarzyszenia.

h



Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole przedstawiła temat Regionalnego Programu pn.
"Razem skuteczniej" dla osób długotrwale bezrobotnych będących wspólnymi klientami
powiatowych urzędów pracy i instyhlcji pomocy społecznej.
adrzędną jednostką, która wdrażała program i go koordynuje jest Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Poznaniu, a partnerem Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Celem programu jest integracja usług świadczonych przez PUP iOPS województwa
wielkopolskiego na rzecz długotrwale bezrobotnych iwyłączonych społecznic, będących
wspólnymi klientami obu instytucji, mających na celu ich aktywizację zawodową i społeczną·
Cel ten planuje się osiągnąć poprzez integrację przez powiatowe urzędy pracy i instytucje
pomocy społecznej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych.
W latach 2018-2019 program ten będzie kontynuowany w zmienionej nazwie" Razem
Skuteczniej BIS". Do programu wytypowanych zostało 10 powiatowych urzędów pracy. Z
uwagi na rezygnację jednego z wybranych powiatowych urzędów pracy pojawiła się szansa
na udział w tym programie innego Powiatowego Urzędu Pracy.
W tej kwestii Pan Starosta polecił, aby Paru Dyrektor zrobiła rozeznanie, które z gmin i
Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu Kolskiego mogłyby wziąć udział w tej edycji
programu. Po otrzymaniu informacji od Pani Dyrektor, Zarząd powróci do omawianej
kwestii.

Kolejnym tematem przedstawionym przez Panią Dyrektor była organizacja uroczystości
l 00- lecia publicznych służb zatrudnienia.
Termin uroczystości został ustalony na 5 lutego bl'. Pani Dyrektor zwraca się z prośbą o
wyrażenie zgody na przygotowanie uroczystości w sali Starostwa Powiatowego w Kole.
Zarząd wyraził zgodę na organizację uroczystości w budynku Starostwa.
Następnie wspólnie ustalono listę gości do której włączono emerytów i rencistów oraz
Burmistrzów Miast i Wójtów Gmin z terenu powiatu kolskiego.
Uroczystość została zaplanowana na około 100 osób.

Główny Specjalista Pani Lilla Urbaniak przedstawiła pismo Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ.SD.004 ..l.2019 z dnia 07.01.2019) z
prośbą o wyrażenie zgody na dalsze udzielanie świadczeó zdrowotnych na stanowisku lekarza
specjalisty w poradni diabetologicznej w SP ZOZ w Kole w okresie od 01.01.2019 r do
31.12.2019 r w łącznym wymiarze w zakresie udzie lania świadczeń zdrowotnych na oddziale
wewnętrznym i w poradni diabetologicznej 1/3 etatu i ustalonym wynagrodzeniu w
wysokości 12 600 zł.
Zarząd po krótkiej dyskusji wyraził zgodę na dalsze udzielanie świadczeó zdrowotnych na
stanowisku lekarza specjalisty w poradni diabetologicznej w okresie od 01.01.2019 r. do
30.06.2019 roku.
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Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Pan Cezary
Chmielecki przedstawił informacje o spłacie kredytu nr 21110/3821 z 21.10.2010 roku w
kwocie 7 500000 zł, na dzie631.12.20l8 r. spłacono kwotę 3749929 zł. Pozostało do spłaty
3 750 071zł.
Następnie Pan Dyrektor przekazał członkom Zarządu zestawienie wykonania świadczeń z
Narodowym Funduszem Zdrowia za okres styczeń- grudzie6 2018, łączne wykonanie
świadcze6 wyniosło 103,2 %.
Zarząd zapoznał się z przedstawionymi informacjami.
W kolejnej części został poruszony temat zadania pn. " Dostawa sprzętu podlegającego
zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole".
Pan Starostwa zaznaczył o braku informacji na temat etapu real izacji prac w/w zadania.
Pan Chmiełecki poinformował, że nie zostało dostarczone całe zamówienie na sprzęt
podlegający zabudowie ,pozostała część zostanie dostarczona do dnia 15.01.2019 r.
Główny Specjalista Pani Lilia Urbaniak dopytała, czy w związku z brakiem dostawy sprzętu
na czas dostawcy ponoszą z tego tytułu konsekwencje finansowe?
Pan Chmielecki poinformował, że na chwilę obecną nie ma wiedzy na ten temat ale zasięgnie
opinii prawnika.
Następnie powrócono do tematu możliwości zakwalifikowania środków finansowych
przyznanych przez Powiat Kolski w ramach dotacji na zadanie związane z dostawą sprzętu
jako środki niewygasające.
W tej kwestii Skarbnik Pan Zygmunt Sołtysiak wyjaśnił, że zaklasyfikowanie tych środków
do niewygasających nie jest możliwe. W sytuacji kiedy wykonawca z przyczyn losowych nie
miałby możliwości zrealizować zadania na czas daje podstawy do podjęcia procedury
zaliczenia środków do niewygasających. Z historii prac jasno wynika, że wykonawca nie miał
żadnych problemów z realizacją zadania na czas.
Pan Sołtysiak zasygnalizował, że umowy podpisane z dostawcami wchodziły z terminem
\V)'konania zadania w nowy rok budżetowy, co jest kolejną przesłanką uniemożliwiającą
uruchomienie procedury zaklasyfikowania środków finansowych jako środki niewygasające.
Na zakończenie Pan Chmielecki zapytał jak Zarząd widzi perspektywę dalszego finansowania
Szpitala przez Powiat.
Pan Starosta w odpowiedzi udzielił informacji, ze powiat nadal będzie wspierał i finansował
SP ZOZ w Kole dla dobra mieszkańców powiatu, jednak w odniesieniu do niewyjaśnionych
nieprawidłowości powstałych przy realizacji dwóch dotacji tj. "Rozbudowa pracowni badań
endoskopowych" oraz "Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie
budowanego bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole", trudno mówić o finansowaniu tych
zadań przez Powiat.
Po wyjaśnieniu i rozwiązaniu powstałych wątpliwości Zarząd powróci do tematu
sfinansowania w/w zadań.
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Ad.li.

Obecny na posiedzeniu Zarządu I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole
podinsp. Jacek Brzęcki przedstawił koncepcję możliwości przeniesienia głównej siedziby
Komendy Powiatowej Policji w Kole przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13 oraz 14 w Kole.
Obecna siedziba stała się zbyt mała, aby pomieścić wszystkie zespoły oraz wydziały
policyjne. Ponadto nie odpowiada ona potrzebom i charakterowi budynku użyteczności
publicznej.
Są duże zastrzeżenia co do warunków lokalowych oraz warunków przyjęcia interesantów
(brak toalet dla petentów).
Brak wymaganej liczby miejsc parkingowych to kolejna przesłanka do zmiany lokalizacji
siedziby Komendy. Obecnie parkingi policyjne znajdują się na ulicy Bolesława Prusa, w
przypadku nagłego zgłoszenia, czas dotarcia na parking opóźnia możliwość szybkiej
interwencji policji.
Wobec powyższych pojawiła się koncepcja przeniesienia siedziby Komendy do budynku, w
którym dawniej mieścił się SpecjaJny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego
Mikołaja w Kole na ulicy Mickiewicza 14 w Kole.
Obecnie budynek ten nie jest już użytkowany, a wielkość budynku oraz jego lokalizacja w
pełni odpowiada potrzebom Komendy.
W wyniku dyskusji ze strony Komendanta Pana Brzęckiego padła propozycja ewentualnej
zamiany budynków polegająca na odstąpieniu przez powiat budynku mieszczącego się na
ulicy Mickiewicza 14 w Kole w zamian za budynek Komendy przy ulice Sienkiewicza 14
oraz parkingi przy ulicy Bolesława Prusa w Kole.
Ze strony Zarządu nie padła żadna wiążąca decyzja, ustalono jedynie, że Pan Starosta zwróci
się na piśmie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z propozycją podjęcia
rozmów o ewentualnych zamianach budynków.
Do tematu ewentualnej zamiany budynków Zarząd powróci w terminie późniejszym.

Ad.12.

Pan Skarbnik Zygmunt Sołtysiak omówił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego w
sprawIe:

• zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na
2019 rok

• przekazania uprawnieó kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego

• zatwierdzenia planów finansowych zadaó z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok

Zarząd po omówieniu projektu Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2019 rok, poddał kwestię
głosowaniu:
• wniosek poparło- 5 głosów
• przeciw- głosów O
• wstrzymało się od głosu - głosów O
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Uchwała została podjęta jednogłośnie i została oznaczona Nr 0025.10.9.2019

Następnie odbyło się glosowanie za przyjęciem projektu Uchwały Zarządu w spraWIe
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego:
• wniosek poparło- 5 głosów

• przeciw- głosów O
• wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i została oznaczona Nr 0025.10.10.2019

W kolejnej części odbyło się glosowanie za przyjęciem projektu Uchwały Zarządu w sprawie
zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok.
• wniosek poparło- 5 głosów
• przeciw- głosów O
• wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i została oznaczona Nr 0025.10.11.2019

Ad.B.

1. Pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
( SPZOZ.ADTE-SZ.201.02.2019.LG z dnia 03.01.2019), w którym dyrektor SP ZOZ
w Kole przedłożył wyjaśnienia wraz z opinią prawną z dnia 10.09.2018 o które Zarząd
prosił w piśmie nr OZ 1711.1.2018 z dnia 27.12.2018 roku.
Zarząd przyjął do wiadomości.

2. Pismo z Domu Pomocy Społecznej w Kole (DAG.0710.1.2019 z dnia 04.01.2019)
Z informacją o podpisaniu umów użyczenia i najmu na 2019 rok.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

3. Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Kole (PZD/221/DT/2/2019 z dnia 04.0l.2019)
sporządzone na prośbę Zarządu, skierowane do Burmistrza Miasta Koło w sprawie
potrzeby remontu chodnika na ulicy Kolejowej na odcinku położonym między ulicą
Blizną, a Opałki.
Zarząd zapoznał się z pismem, nie zgłaszając żadnych uwag.

4. Pismo Wójta Gminy Kościelec (Roś-2.7021.1.2019 z dnia 03.01.2019) z prośbą o
zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na zadanie pn. " Przebudowa drogi
powiatowej nr 3218P- budowa chodnika na odcinku Ruszków Drugi-Police Średnie".
Podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej przez Gminę Kościelec planowane
jest na dzień 31.01.2019.
Zarząd zapoznał się z powyższą informacją. Do tematu wspólnej inwestycji z gminą
Kościelec Zarząd powróci w terminie późniejszym.

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
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5. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kole z dnia 02.01.2019 r. z prośbą o
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udzielenie wsparcia finansowego dla przygotowania Narady rocznej, podsumowującej
stan bezpieczeństwa na terenie powiatu kolskiego w roku 2018.
Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe w w/w kwestii. Szczegóły udzielonego
wsparcia zostaną ustalone po konsultacji ze Skarbnikiem Panem Zygmuntem
Sohysiakiem.

6. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole (ZST.D.0712.5.2019 z dnia
04.01.2019 ) z prośbą o wsparcie w sprawach organizacyjnych i finansowych
organizowanego festynu mundurowego.
Zarząd nie podjął decyzji w tej sprawie, poprosił natomiast o konsultację Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu z Panem Starostą.

7. Pismo Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego "Victoria" Koło z prośbą o
wyrażenie zgody na możliwość korzystania z Sali gimnastycznej przy ZSE-A w Kole
w wymiarze 4h tygodniowo, na zasadzie użyczenia.
Zarząd wyraził zgodę na możliwość korzystania z sali na w/w zasadach.

8. Pismo Redaktora naczelnego oraz wydawcy Portalu e-koło.pl z ofertą przedłużenia
umowy współpracy Starostwa Powiatowego w Kole z portalem internetowym e-
koło.pl.
Współpraca polegać będzie na realizowaniu tzw. kroniki wideo wydarzeń
organizowanych lub współorganizowanych przez Starostę Kolskiego i Starostwo.
Dodatkowo zaproponowano realizację transmisji na żywo obrad Sesji Rady Powiatu
Kolskiego.
Zarząd wyraził zgodę na kontynuację współpracy poszerzając ją o usługę transmisji
na żywo obrad Sesji Rady Powiatu Kolskiego.

9. Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Kole (PZD//222/DT/176/2018 z dnia
31.12.2018) skierowane do Radnego Powiatowego Pana Mariusza Kozajdy z
informacją wyjaśniającą do interpelacji Pana Radnego z dnia 27.12.2018 roku.
Zarząd przyjął do wiadomości.

10. Pismo Burmistrza Miasta Koło (KS.723 1.13.201 8 z dnia 31.12.2018).
W nawiązaniu do Porozumienia nr 02.031.12.2018 zawartego pomiędzy Powiatem
Kolskim, a Gminą Miejską Koło, Urząd Miejski w Kole przekazuje wydruk ksiąg
rachunkowych obrazujący wpływy z tytułu opłat wnoszonych w parkomatach
ustawionych na grogach powiatowych, za miesiąc grudzień 2018 rok wraz z
informacją o przekazaniu w dniu 31.12.2018 środków w wysokości 40%
przedmiotowej opłaty wniesionej w grudniu 2018 r. w kwocie 16 917, 65 zł .
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.
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Protokółowała: Katarzyna Grzelak

....Zk. do~···gc.clok

Podpisy Członków Zarządu:

l. Robert Kropidlowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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