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Protokół nr 0022.11.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 16 stycznia 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 900. Obradom przewodniczył Starosta Robert
Kropidłowski.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

l. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk 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.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.7.2018 z
dnia 20 grudnia 2018 r. oraz 0022.9.2019 z dnia 02 stycznia oraz 0022.10.2019 z dnia 09
stycznia 2019 r, nie wnosząc do nich uwag ipoprawek. Tym samym protokoły zostały przyję-
te i podpisane.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Anna Pajor powróciła do pisma
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole (ZST.D.0712.5.2019 z dnia 04.0l.2019) z
prośbą o pomoc w organizacji festynu mundurowego.
Festyn ma na cel u:

• promocję szkoły iPowiatu Kolskiego;
• kształtowanie postaw patriotycznych iobywatelskich;
• kształtowanie pozytywnego wizerunku służb mundurowych;
• zapoznanie się ze specyfiką działalności i możliwością pełnienia służby.

Podczas festynu swoje stoiska promocyjne, posiadany sprzęt oraz umiejętności zaprezentują:
jednostki wojskowe, Straż Pożarna Policja, Straż Graniczna, Nadleśnictwo oraz inne



jednostki.
Pani Naczelnik po rozmowie z Dyrektorem ZST w Kole poinformowała, że planowany termin
festynu to 25.04.2019 r. Uroczystość będzie się odbywać na placu przed gmachem Szkoły.
Na festyn zostały również zaproszone poprzez Wojskową Komendę Uzupełnień w Koninie
jednostki amerykańskie stacjonujące w Polsce.

W kwestiach organizacyjnych ustalono, iż do zadań Powiatu Kolskiego będzie należało
wsparcie w rozpowszechnianiu informacji o organizowanej uroczystości w mediach: na porta-
lu e-koło, na fanpage Starostwa Kolskiego, a także wydruk plakatów, które będą rozdyspono-
wane wśród szkół gimnazjalnych oraz podstawowych na terenie Powiatu Kolskiego. Plakaty
zostaną
również dostarczone do gmin na terenie Powiatu.

Zaplanowano również umieścić zaproszenie na uroczystość w Przeglądzie Kolskim.
Powiat Kolski zobowiązał się również do zorganizowania wojskowej grochówki. Do rozdania
przygotowanych będzie około 300 porcji. Wsparcie finansowe Powiatu w organizacji festynu
wyniesie około 2 500 zł ( koszt grochówki + plakaty).

Pani Naczelnik została poproszona przez Zarząd o ustalenie formy i zasad rozliczenia się
Powiatu z zamówienia na grochówkę.

Po krótkiej dyskusji Pan Starosta wspólnie z Zarządem postanowili, aby podczas uroczy-
stości mogły zaprezentować się inne placówki oświatowe z terenu Powiatu, które w swojej
ofercie edukacyjnej mają również klasy mundurowe. W tym celu poszczególne szkoły
przygotowałyby swoje samodzielnego stoiska z promocją swoich ofert.
Pani Naczelnik poparła decyzję Zarządu. W najbliższym czasie Pan Starosta skontaktuje się z
Wojskową Komendą Uzupełnień w Koninie, aby potwierdzić termin imiejsce imprezy.

Kolejną sprawę jaką przedstawiła Paru Naczelnik jest prośba Społecznej Akademii auk o
objęcie honorowym patronatem Starosty Kolskiego kolejnej edycji targów szkolnych.
Tegoroczna edycja odbędzie się 13.02.2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza
Wielkiego w Kole.
Pan Starosta wyraził zgodę na objęcie honorowym patronatem w/w wydarzenia.
Pismo skierowane do Społecznej Akademii Nauk z pozytywną odpowiedzią Pana Starosty
przygotuje Pani Naczelnik.

Następnie Pani Pajor przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kłodawie z dnia 10.01.2019 r. z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 2000 zł na
zorganizowanie trzech planowanych imprez i uroczystości zgodnie z kalendarzem wydarzeń
powiatowych 2019 r.
Pieniądze zostaną przeznaczone na nagrody i puchary dla uczestników konkursów i zawodów
sportowych.

• Maraton "Matematyczny dla Gimnazjalistów" organizowany przez Wydział Oświaty,
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kole. Patronat honorowy nad tym
konkursem sprawował do tej pory Starosta Powiatu Kolskiego oraz Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego. W tym roku będzie to ostatnia VI edycja "Maratonu
Matematycznego dla Gimnazjalistów", a jego miejsce zajmie ,,1 Maraton
Matematyczny Ośmioklasistów".
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W tym roku szkolnym planowane jest zorganizowanie "Maratonu Matematycznego
dla Gimnazjalistów" w kwietniu 2019 roku.

• Kolejnym konkursem organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kłodawie będzie "I Maraton Matematyczny Ośmioklasistów". Projekt ten będzie
skierowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Powiatu Kolskiego.
Organizatorem konkursu jest Wydział Oświaty, Kultury iSportu Starostwa
Powiatowego w Kole wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.
Planowany termin konkursu przypada na kwiecień 2019 rok.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie zwraca się z prośbą, aby
patronat honorowy nad konkursem objął: Starosta oraz Przewodniczący Rady Powiatu
Kolskiego.

• Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa Tenisa Stołowego w kategorii dziewcząt
chłopców to kolejne wydarzenie sportowe organizowane przez Wydział Oświaty
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kole wspólnie z Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. Od 2019 roku zawody te są organizowane po raz
pierwszy na terenie Powiatu Kolskiego.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie zwraca się z prośbą, aby
patronat honorowy nad konkursem objął: Starosta oraz Przewodniczący Rady Powiatu
Kolskiego.
Planowany termin zawodów przypada na luty/marzec 2019 r w ZSP w Kłodawie

Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 2000 zł na zorganizowanie
planowanych imprez i uroczystości oraz na objęcie ich honorowym patronatem przez Starostę
Powiatu Kolskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego.

astępnie Pani Naczelnik przedstawiła i omówiła pismo Wydziału Oświaty, Kultury i
Sportu Starostwa Powiatowego w Kole (OK.064l.2.2019 z dnia 10.0l.2019) z załączonym
sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2018 roku.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

W kolejnej część Pani Naczelnik przedstawiła 13 projektów Uchwał Rady Powiatu Kol-
skiego w sprawie przekształcenia czteroletnich technikach w pięcioletnie oraz trzyletnie licea
w czteroletnie. Uchwały odnosiły się z osobna do każdej jednostki oświatowej mieszczącej
się na terenie Powiatu Kolskiego. Zarząd zapoznał się z projektami uchwał, które zostaną
podjęte na najbliższej Sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Następnie Pani Naczelnik przedstawiła i omówiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu
Kolskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty zadań publicznych w 2019 roku.
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 0025.11.13.2019.
)
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Starosta Pan Robert Kropidłowski powrócił do pisma Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (DN-HD.9020.20.2018 z dn. 14.12.2018) odnośnie
obciążenia Zarządu Powiatu Kolskiego opłatą w kwocie 648,43 zł w związku z kontrolą
przeprowadzoną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych uJ. Mickiewicza 4, 62-650 w
Kłodawie, która wykazała powstałe naruszenia wymagań higieniczno- sanitarnych. Pan
Starosta polecił Naczelnik Wydziału, aby ustaliła za co dokładnie jest wyliczone obciążenie i
z czego wynikają zaniedbania placówki.

Pan Starosta korzystając z obecności Naczelnik Pani Anny Pajor poprosił o wyjaśnienie
zasad wyliczania dotacji Powiatu Kolskiego przyznawanych dla słuchaczy kwalifikowanych
kursów zawodowych oraz dla absolwentów tych kursów.

Pani Naczelnik poinformowała, że:

• do 30 września danego roku Szkoła podaje do Systemu Informacji Oświatowej liczbę
planowanych kursantów na następny rok szkolny wraz z liczbą absolwentów za
poprzedni rok szkolny;

• Powiat na podstawie danych przekazanych do SIO planuje w swoim budżecie na
następny rok kwotę dotacji dla planowanej liczby kursantów według wagi P39 oraz
dla absolwentów według wagi pll

Zarząd przyjął powyższe informacje do wiadomości.

Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego przedstawił projekty
uchwał Rady Powiatu Kolskiego, które zostaną przedstawione na najbliższej Sesji Rady
Powiatu Kolskiego:

• w sprawie wyznaczenia Radnego Rady Powiatu Kolskiego do Komisji Honorowej w
sprawie ustanowienia tytułu honorowego" Za zasługi dla Powiatu Kolskiego;

• w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji
rządowej.

Następnie Pan Naczelnik powrócił do pisma 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. Miałyby to być 36 materiały
w roku. Koszt realizacji kroniki wideo wynosiłby 600 zł netto.
W ofercie portalu pojawiła się także propozycja realizacji transmisji na żywo obrad Rady
Powiatu Kolskiego w kwocie 250 zł netto jedną sesję w miesiącu.
Zarząd wyraził zgodę na kontynuację współpracy z Portalem w zakresie realizowania kroniki
wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Starostę Kolskiego i Starostwo, a
także na poszerzenie oferty o transmisję na żywo Sesji Rady Powiatu Kolskiego

Pan Naczelnik powrócił również do pisma firmy AJK Anna Kozajda, wydawcy Serwisu
Internetowego pod adresem www.kurier-kolski.pl z prośbą o przedłużenie współpracy z
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http://www.kurier-kolski.pl
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Powiatem Kolski na rok 2019 w zakresie zamieszczania na portalu informacji związanych z
funkcjonowaniem Powiatu, Starostwa, Rady Powiatu oraz podległych powiatowi jednostek.
W piśmie zawarta jest również prośba o rozważenie możliwości zwiększenia kwoty umowy z
600 zł brutto do 950 zł brutto na miesiąc z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania portalu.

Zarząd wyraził zgodę na kontynuację współpracy z Portalem w kwocie 600 zł brutto
miesięcznie. Odpowiedź na w/w pismo przygotuje Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania
Kryzysowego.

Obecni na posiedzeniu Zarządu Dyrektor oraz Główny księgowy Powiatowego Zarządu
Dróg w Kole przekazali Członkom Zarządu Rozliczenie z Przebudowy mostu na rzece
Rgilewce przy ulicy Warszawskiej w miejscowości Grzegorzew.
Cała inwestycja wyniosła 2 539 309,50 zł, w tym z budżetu:

• Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: 1 251 800 zł;
• Powiatu Kolskiego: 772 505,70 zł;
• Gmina Grzegorzew: 515 003, 80 zł.

Rozliczenie z w/w inwestycji zostało przedstawione w dwóch do wyboru wariantach, które
różniły się między sobą jedynie wysokością kwot wkładu własnego Gminy Grzegorzew na
omawiane zadanie w latach 2017-2019 i tak:
Iwariant zakładał następujące kwoty :

Rozliczenie mostu Grzegorzew
Warszawska 2017-2019

Rok Kwota
2017 200000 zł
2018 197627,94 zł
2019 117 375,86 zł

IIwariant prezentuje się w sposób następujący:

Rozliczenie mostu Grzegorzew
Warszawska 2017-2019

Rok Kwota
2017 200000 zł
2018 200000 zł
2019 115 003,80 zł

Wyliczenia zawarte w I wariancie są zgodne z przyjętymi w umowie z Gminą Grzegorzew
założeniami co do wysokości kwot w poszczególnych latach, natomiast wybór IIwariantu
rodziłby konieczność dokonania aneksu do urnowy z Gminą Grzegorzew (mowa tu o kwocie
wskazanej w 2018 roku).
Zarząd po krótkiej dyskusji dokonał wyboru I wariantu rozliczenia inwestycji z Gminą
Grzegorzew z uwagi na brak konieczności wprowadzania zmian w umowie z gminą.
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W kolejnej części poruszono temat nowej inwestycji na rok 2019 r. pn. "Przebudowa mo-
stu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi"
Członek Zarządu Pan Waldemar Banasiak dopytał, czy jest konieczność naprawy w/w mostu?
W odpowiedzi Dyrektor PZD w Kole Pan Grzegorz Kujawa udzielił informacji, że most
mógłby być w dalszym ciągu eksploatowany w obecnym stanie, ale z ograniczeniem w ruchu
pojazdów do 15 ton.

Przebudowa mostu jest istotna pod względem gospodarczym, ponieważ umożliwia on do-
jazd samochodów ciężarowych do pobliskich zakładów produkcyjnych i innych firm.

W dalszej kolejności poruszono temat kwestii finansowych planowanej inwestycji.
Pierwotnie zakładano, że w/w inwestycja wyniesie 2 000 000 zł, po skorygowaniu wg
kosztorysu wartość zadania wyniesie 2 400 000 zł (łącznie z kosztem nadzoru inwestycji).
Powiat Kolski będzie się ubiegać o dofinansowanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej.
Możliwa dotacja wynosi 50% kosztów tj.l 200000 zł, pozostała kwota pozostaje do
rozliczenia zadania: powiat 60% tj. 720 000 zł i 40% gmina Grzegorzew- 480 000 zł.
Z uwagi na wystąpienie trudności z możliwością zabezpieczenia w budżecie gminy
Grzegorzew środków na to zadanie oraz na krótki termin złożenia wniosku o otrzymanie
dotacji na w/w inwestycję z subwencji ogólnej ( termin upływa 08.02.2019) Wójt gminy
Grzegorzew zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu Kolskiego o możliwość
zabezpieczenia środków finansowych na omawianą inwestycję przypadających na gminę
Grzegorzew w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok.

Gmina Grzegorzew po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2019 rok przekaże w formie
dotacji przypadająca na nią część dofinansowania. W przypadku braku dofinansowania przez
Gminę Grzegorzew 40% wartości zadania w 2019 roku pozostała kwota zostanie przekazana
przez Gminę w roku 2020 w formie dotacji na zadania drogowe.

Pan Skarbnik zaznaczył, że w przypadku wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu
własnego gminy Grzegorzew na omawiane zadanie Powiat Kolski musiałby zabezpieczyć
dodatkowo łącznie 600 000 zł, w tym 480 000 zł dla gminy Grzegorzew.
Zarząd po krótkiej dyskusji wyraził zgodę na sfinansowanie wkładu własnego Gminy
Grzegorzew i zabezpieczenie w tym celu dodatkowych środków finansowych 600 000 zł w
budżecie Powiatu Kolskiego na inwestycję pn. "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w
miejscowości Barłogi".
Pan Skarbnik poinformował, że dodatkowe środki w kwocie 600 000 zł pochodzić będą z
rezerwy celowej Budżetu Powiatu Kolskiego na 2019 rok.

Następnie podjęto temat kolejnej inwestycji związanej z dokończeniem przebudowy drogi
powiatowej na ulicy Szkolnej w Przedczu w 2019 r.
Zostały podjęte już Uchwały Rady Miejskiej w Przedczu w zakresie udzielenia pomocy
finansowej z budżetu gminy na w/w inwestycje w kwocie 200000 zł (40%). Udział Powiatu
wynosi 60% tj. 300000 zł.

Pan Grzegorz Kujawa podkreślił, iż ta inwestycja jest realna do wykonania, wobec czego
Zarząd postanowił zabezpieczyć środki finansowe w budżecie Powiatu na 2019 rok w kwocie
300000 zł. Środki te będą pochodzić z rezerwy celowej.

Następną omawianą inwestycją jest przebudowa odcinków drogi nr 3405P na terenie
gminy Kłodawa.

?



Została już podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie udzielenia pomocy
finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy
Gminą Kłodawa, a Powiatem Kolskim. Wkład własny gminy Kłodawa wynosi 200 000 zł, a
Powiatu Kolskiego 300000 zł.

Padła propozycja, aby zmienić nazwę inwestycji na " Przebudowa odcinków drogi
powiatowej nr 3405 P na terenie gminy Kłodawa".

Zarząd wyraził zgodę na zmianę nazwy inwestycji oraz na zabezpieczenie środków
finansowych na ten cel w kwocie 300 000 zł. Środki te pochodzić będą z rezerwy celowej
budżetu Powiatu Kolskiego na 2019 rok.

Pan Dyrektor Grzegorz Kujawa przedstawił j omówił pismo PZD/2211DT/5/20 19 z dnia
02.0l.2019 skierowane do Zarządu Powiatu Kolskiego oraz do Pracowni Projektowej
Inwestor Konin w sprawie zaopiniowania lokalizacji drogi powiatowej 3206P Łuczywno-
Drzewce, w którym PZD w Kole przesyła uwagi.

Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

Następnie Pan Kujawa przedstawił sprawę zmiany kategorii dróg Alei Jana Pawła II w
Kole. Gmina Miejska w Kole chce dokonać podziału geodezyjnego nieruchomości
gruntowych stanowiących ul. Aleję Jana Pawła II jedynie w części, ponieważ twierdzi, iż
podział całości gruntów stanowiących obręb Alei Jana Pawła II w Kole przekracza potrzeby
pasa drogowego.
Podział proponowany przez gminę Miejską Koło nie został zaakceptowany przez WZDW,
który w konsekwencji nie będzie skłonny przejąć od Powiatu Kolskiego Alei Jana Pawła II.

Wobec powyższych Zarząd zaplanował spotkanie z przedstawicielami WZDW oraz
Urzędu Miasta w Kole z udziałem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w dniu 06 lutego 2019
roku o godzinie 1300 w sprawie konieczności uregulowania pasa drogowego miejskiego
odcinka Alei Jana Pawła II w Kole od skrzyżowania z ulicą Włocławską do skrzyżowania z
ulicą Powstańców Wielkopolskich

Obecna na posiedzeniu Zarządu Naczelnik wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani
Mariola Jóźwiak przedłożyła Członkom Zarządu decyzję o oddaniu w trwały zarząd
Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole działki nr 99/1 przy ul. Bolesława Prusa w Kole.
Zarząd wydał w/w decyzję, po czym Pan Starosta dokonał podpisu decyzji.

W kolejnym punkcie posiedzenia Pan Starosta powrócił do tematu ewentualnej zamiany
budynków pomiędzy Powiatem Kolskim, a Komendą Powiatową Policji w Kole polegającej
na odstąpieniu przez powiat budynku mieszczącego się na ulicy Mickiewicza 14 w Kole w
zamian za budynek Komendy przy ulicy Sienkiewicza 14 oraz parkingi przy ulicy Bolesława
Prusa w Kole.

Pan Starosta polecił Pani Naczelnik przygotowanie pisma skierowanego do Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z informacją, iż Zarząd Powiatu Kolskiego jest skłonny
ku dokonania zamian w/w budynków, w związku z tym proponuje zainicjowanie wspólnych
rozmów o ewentualnych zamianach nieruchomości. ----?



Pani Naczelnik zasygnalizowała o konieczności poinformowania o tym fakcie Wojewody
Wielkopolskiego.

W następnej kolejności Zarząd powrócił do tematu budynku mieszkalnego wielorodzinne-
go w Kole, przy ulicy Sienkiewicza l w kwestii zapewnienia lokali zastępczych dla rodzin za-
mieszkujących budynek z uwagi na bardzo zły stan techniczny nieruchomości.
W budynku znajduje się 5 lokali mieszkaniowych.

Pani Naczelnik poinformowała o możliwości zapewnienia 3 lokali mieszkaniowych przez
Miasto Koło, z uwagi na zajmowanie tych lokali przez mieszkańców Miasta Koło, pozostałe 2
mieszkania zapewnić musiałby Powiat Kolski.

W kwestii możliwości zapewnienia 3 lokali dla mieszkańców omawianego budynku przez
Miasto Koło Zarząd poparł pomysł, aby zwrócić się w tej kwestii do Miasta Koło, lecz do tej
koncepcji Zarząd jeszcze powróci.

Następnie podjęto temat zapewnienia mieszkań zastępczych dla pozostałych mieszkańców
przez Powiat Kolski.

Pierwotna koncepcja zakładała wykorzystanie na ten cel siedziby Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kole, w którym jest obecnie niewykorzystane I piętro, a przystosowanie
go do możliwości zamieszkania polegałoby na wybudowaniu klatki schodowej, tak aby
zapewnić osobne wejście mieszkańców do obiektu.
Pan Wicestarosta wyraził swoje obawy nad tym, czy budynek PCPR, który fizycznie należy
do Domu Pomocy Społecznej w Kole to odpowiednie miejsce dla tych mieszkańców. Pojawi-
ła się wątpliwość, czy owi mieszkańcy dostosują się do warunków i zasad wynikających ze
specyfiki tego miejsca i przebywających tam ludzi. Zaproponował, że lepszym rozwiązaniem
w tej kwestii byłoby znalezienie tym mieszkańcom lokali zastępczych na wolnym rynku.
Koszty przeprowadzki przejąłby Powiat Kolski, natomiast opłaty za wynajem powinni już
samodzielnie ponosić lokatorzy.

Pozostali Członkowie również podzielili obawy Pana Wicestarosty i poparli jego pomysł.
Pan Starosta polecił Pani Naczelnik, aby zorientowała się, czy Powiat Kolski może w imieniu
mieszkańców wynająć im lokale zastępcze.

Kwestia zapewnienia mieszkań zastępczych dla mieszkańców omawianego budynku nie
została ostatecznie rozwiązana. Ze strony Zarządu nie padła jeszcze żadna wiążąca decyzja.
Sprawa jest w toku.

Na posiedzeniu Zarządu obecny był Pan Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z radcami prawnymi w celu wyjaśnienia wątpliwości i
nieprawidłowości powstałych podczas realizacji zaplanowanych inwestycji pn. " Rozbudowa
pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ w Kole" oraz "Dostawa sprzętu podlegającego
zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole" na które SP
ZOZ w Kole otrzymał od Powiatu Kolskiego dotację.

Tytułem wstępu Pani radczyni prawna Szpitala odniosła się do pisma Szpitala
(SPZOZ.ADTE-SZ.201.02.2019.LG z dnia 14.01.2019), w których Dyrektor wyjaśnia
kwestię podpisania umów z dostawcami na zadanie pn. "Dostawa sprzętu podlegającego
zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole" z terminam~ ?
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30.08.2018 roku została podjęta Uchwała Nr LI/337/2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2018 rok, która gwarantowała kwotę 420 000 zł na w/w zadanie, lecz
przyznane w uchwale środki finansowe były przeznaczone na odrębne zadanie.

Problem pojawił się z chwilą, kiedy SP ZOZ wystąpił z wnioskiem o przekazanie środków
na realizację robót budowlanych zgodnych z Aneksem nr 2 do umowy nr 1/2017 zawartej na
zadanie pn. " Rozbudowa, przebudowa i modernizacja SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem
usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu", a dotacja była przyznana
na zadanie pn.i.Rozbudowa pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ w Kole". Pojawiła
się wątpliwość, czy wykonanie tego zadania w formie aneksu było poprawne. W opinii
Zarządu oraz pracowników Starostwa odpowiedzialnych za Inwestycje oraz Zamówienia
Publiczne na to zadanie powinna być zawarta odrębna umowa oraz zorganizowane oddzielne
postępowanie przetargowe.

Ponadto do Szpitala zostało wystosowane pismo z prośbą o wyjaśnienie powstałych
nieprawidłowości wskazanych przez zespół kontrolny, który w okresie od 14-21 grudnia 2018
r. przeprowadził kontrolę w Szpitalu w zakresie realizacji dotacji " Rozbudowa pracowni
badań endoskopowych w SP ZOZ w Kole". W przypadku zaakceptowania przez Zarząd
wyjaśnień istniała możliwość zmiany porozumienia między powiatem, a SP ZOZ w Kole i
tym samym zapłaty faktury, ale z uwagi na dostarczenie pisma wyjaśniającego przez Szpital
po 3 stycznia 2019 r. nie było już takiej możliwości, aby tę dotację zrealizować.

Pojawiła się dyskusja nad poprawnością wykonania zadania w formie aneksu. W opinii
prawników Szpitala to zadanie mogło być zrealizowane w formie aneksu.

Radca prawny przedstawił koncepcję rozwiązania powstałego sporu poprzez przyznanie
przez Powiat Kolski nowej dotacji na zadanie związane z pracownią badań endoskopowych.

W odpowiedzi Pani Urbaniak zasygnalizowała, że ta koncepcja nie może zostać
zrealizowana, ponieważ Powiat Kolski nie może przyznać dotacji na zadanie, które zostało
już zrealizowane w roku 2018, ponieważ dotacji nie przyznaje się na zadania już wykonane.
Pani Urbaniak liczy na to, że wypracujemy wspólne stanowisko dla obu stron, zgodne z
przepisami prawa, ponieważ dobro Szpitala jest priorytetem dla obu stron

Nawiązała się dyskusja w zakresie możliwości wypłaty przez Powiat dotacji na zadanie
związane z endoskopią, w wyniku której Pan Wicestarosta zaprosił Pana Dyrektora Szpitala
na spotkanie z Panem Starostą w celu wypracowania możliwych do podjęcia rozwiązań
zaistniałych nieprawidłowości, natomiast w kwestii zapłaty faktury za zadanie związane z
endoskopią Powiat w ciągu 7 dni przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie.

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Pan Artur Szafrański przedstawił
pismo IZP.53 1.1.2019 z dnia 15.01.2019 roku z prośbą o zmianę budżetu Powiatu Kolskiego
na 2019 rok w zakresie zmiany kwot między paragrafami w Dziale 755 Rozdział 75515
Nieodpłatna pomoc prawna.
Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian kwot między paragrafami w Rozdziale
Nieodpłatna pomoc prawna.



Skarbnik Pan Zygmunt Sołtysiak przedstawił proponowane zmiany do budżetu Powiatu
Kolskiego:

1. Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DF.I.4021.l5.1.2019.MP z dnia
08.01.2019 roku) z informacją, że wysokość ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy
na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w
przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne
od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, realizujących zadania określone ustawą, wynosi
359,7 tyś zł .

Pan Skarbnik zaproponował, aby wskazaną kwotę przeznaczyć na zwiększenie rezerwy
ogólnej w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok.
Zarząd po krótkiej dyskusji jednogłośnie wyraził zgodę na propozycję Pana Skarbnika.
2. Pismo Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (GN.P.684.1.2019 z dnia

08.01.2019 rok) z prośbą o przyznanie dodatkowych środków w dziale 700, rozdział
70005 w na zadanie własne w §4480 o kwotę 10260.
Brakująca kwota zostanie przeznaczona na podatek od nieruchomości zabudowanej,
położonej w Kole, przy ulicy Mickiewicza 14 (działka nr 72 ark.31).
Powyższa zmiana będzie przeznaczona na podatek od nieruchomości od bieżącego
roku 2019.
Zarząd wyraził zgodę na przekazanie dodatkowych środków finansowych na w/w cel.
Pan Skarbnik zaproponował, aby kwotę 10 260 zł przekazać z rezerwy ogólnej w
budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok.
Zarząd wyraził zgodę.

Proponowane zmiany zostaną wprowadzone do Budżetu Powiatu Kolskiego na 2019 rok
poprzez podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok na najbliższej Sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Ad.lO.

Zarząd rozpatrzył następujące sprawy:
1. Pismo PZD/542/SLlZUD/2018-2019/22/2019 z dnia 08.01.2019 roku w sprawie

zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 skierowane m.in. do
firmy odpowiedzialnej za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Powiecie
Kolskim.
W piśmie PZD informuje, iż dyżurni zimowego utrzymania dróg zgłaszają brak
właściwej współpracy z pracownikami firmy obsługującymi Rejon I i VIII zimowego
utrzymania dróg powiatowych.
Jakość wykonywanych usług przez firmę budzi zastrzeżenia PZD.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

2. Pismo PZD/221IDT/4/2019 z dnia 09.01.2019 r. skierowane do Inwestor Konin
Pracowania Projektowa Stanisław Wajrak z wnioskiem o przygotowanie bilansu z
podziału działek iprzejęcia terenów planowanych pod inwestycję.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.



ł

3. Pismo Burmistrza Miasta Gminy Przedecz (BF 3041.S.1.20 19 Z DNIA 04.0 l.20 19) z
informacją o uchwaleniu przez Radę Miejską w Przedczu Uchwały Nr III//14/2018 z
dn. 20.12.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Kolskiemu na
przebudowę dróg powiatowych w Gminie Przedecz w 2019 roku oraz o zaplanowanej
na tej cel w budżecie Gminy Przedecz dotacji w kwocie 200 000 zł.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

4. Pismo Wójta gminy Grzegorzew (BRG.033.2.2019 z dnia 08.01.2019 r.) dotyczące
wspólnej realizacji inwestycji dot. "Przebudowy mostu na rzece Rgilewce w
miejscowości Barłogi".
Wójt gminy Grzegorzew informuje o dalszej chęci realizowania inwestycji wspólnie z
Powiatem Kolskim. W chwili obecnej trwają prace nad uchwałą budżetową Gminy
Grzegorzew na 2019 rok. O wypracowanym stanowisku Zarząd zostanie
poinformowany niezwłocznie.

5. Pismo Wójta Gminy Koło (DP.7226.1.2019 z dnia 08.01.2019 r.) dotyczące
współpracy Gminy Koło z Powiatem Kolskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa w
ruchu drogowym- w tym na drogach powiatowych. Wójt Gminy deklaruje pomoc
finansową z budżetu Gminy Koło w 2019 roku.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

6. Pismo Powiatowego Klubu Młodzieżowego LOK "Kolska Starówka" z informacją o
uhonorowaniu Pani Małgorzaty Stężewskiej z Powiatowego Klubu Młodzieżowego
LOK "Kolska Starówka" w Kole odznaką "Za zasługi dla województwa
wielkopolskiego". W związku z powyższym kierownik Klubu prosi o wręczenie tej
odznaki podczas Sesji Rady Powiatu Kolskiego w miesiącu styczniu 2019 roku oraz o
powiadomienie o tym Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
Zarząd ustalił, aby zwrócić się z prośbą o wręczenie w/w odznaki do Radnych
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pana Czesława Cieślaka oraz Pana
Krzysztofa Sobczaka. Prośbę do w/w osób skierować ma Pan Naczelnik Wydziału
Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego wspólnie z Biurem Rady i Zarządu
Powiatu Kolskiego.

7. Informacja mailowa od Prezesa Regionalnego Towarzystwa Melioracyjnego w
Koninie z informacją o zaproszeniu do złożenia wizyty we Wschodniej Wielkopolskie
i Uniejowie w dniach 22-24 luty 2019 rok Ekscelencję Pana Margułana Baimuchana
Ambasadora Kazachstanu ,Ambasadora Gruzji oraz byłego Ambasadora Ukrainy w
RP.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

8. Pismo z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (PWSZ-l/PNR-507-
1/2019 z dnia 07.01.2019) z propozycją zaangażowania Starostwa Kolskiego w
przygotowanie najnowszego "Informatora PWSZ w Koninie" poprzez wsparcie
finansowe dla przygotowywanego projektu.
Zarząd podjął negatywną decyzję co do wsparcia finansowego PWSZ w Koninie w
zakresie przygotowania Informatora PWSZ w Koninie, zaoferował pomoc w
dystrybucji Informatora w placówkach oświatowych z terenu Powiatu Kolskiego.
Odpowiedź na w/w pismo przygotuje Wydział Promocji, Rozwoju Zarządzania
Kryzysowego.
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9. Oferta dla Starostwa Koło przygotowana przez Wielkopolską Telewizję Informacyjną
Sp. z 0.0. w Koninie. Redakcja proponuje w ramach swojej oferty promocję Powiatu
Kolskiego, działań Starostwa Powiatowego, podległych jednostek organizacyjnych
poprzez cykliczne, systematyczne realizacje materiałów z ważnego dla Powiatu
wydarzenia w ramach Kroniki Wielkopolskiej i/lub wykonania realizacji z
możliwością transmisji tego wydarzenia na żywo. Standardowa cena za materiał w
ramach umowy na Kronikę Filmową z Telewizją tv Wielkopolska wynosi 1000 zł
netto.
Zarząd w kwestii przedstawionej oferty nie podjął jeszcze żadnej wiążącej decyzji.
Zarząd powróci do tematu po rozmowie z Naczelnikiem Wydziału Promocji, Rozwoju
iZarządzania Kryzysowego.

Protokółowała: Katarzyna Grzelak

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęcinski

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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