Protokół nr 0022.13.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 30 stycznia 2019 roku

e)

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył
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
Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik Powiatu

Starosta Robert

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 nr 0022.12.2019 z
dnia 23 stycznia 2019 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.
Ad.3.

O

Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Pani Anna Pajor poruszyła temat powołania
komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach ogłoszonego konkursu ofert na
wykonanie przez organizacje pożytku publicznego zadań samorządowych w Powiecie Kolskim w
roku 2019.
Pani Naczelnik zwróciła się z prośbą do Zarządu o wytypowanie w najbliższym czasie
(do 08.02.2019 r.) 3 członków do pracy w w/w komisji. Skład komisji ustanowiony zostanie
uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego, przygotowaną przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.
Zarząd zobowiązał się do wyboru 3 członków komisji we wskazanym przez Panią Naczelnik
terminie.
Kolejnym zagadnieniem przedstawionym przez Panią Naczelnik było Stowarzyszenie
" Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie".
W dniu 8 października 2018 r. obyła się Gala z okazji uroczystości X-lecia działalności
Stowarzyszenia, połączona z inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019.
Pani Naczelnik przedstawiła prośbę Stowarzyszenia o ufundowanie przez Powiat Kolski baneru
bądź rollupu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie.
Planowany koszt zakupu wynosiłby około 150 zł, środki pochodziłyby z Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu z działu dotyczącego kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
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Zarząd wyraził zgodę na zakup rollupu. W kwestii wręczenia prezentu Pani Naczelnik ma się
kontaktować z Członkiem Zarządu Powiatu Kolskiego- Panem Waldemarem Banasiakiem.
W kolejnej części Pani Pajor przestawiła następujące sprawy:
1. Pismo mieszkańca gminy Kłodawa z prośbą o utworzenie Branżowej Szkoły kształcącej w
kierunku rolniczym w Rysinach.
Zarząd nie wyraził zgody na utworzenie wnioskowanej szkoły, ponieważ Powiat Kolski nie posiada
wolnych środków finansowych na uruchomienie szkoły. Przede wszystkim Powiat prowadzi m.in.
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, w którym prowadzone są
kierunki rolnicze i okołorolnicze. Ponadto w Powierciu funkcjonuje kolejny Zespół Szkół,
kształcący w tych właśnie kierunkach. Powyższe szkoły dysponują zapleczem dydaktycznym oraz
wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, a także internatem.
Pismo z odpowiedzią na w/w wniosek przygotuje Wydział OK.
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2.0pinia Wydziału OK (OK.4352.1.2019 z dnia 18.01.19 r.) do pisma Dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych w Kole z dnia 18.01.2019 r. (ZST.D.413.1.2019) w sprawie nauczania
indywidualnego.
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje wniosek w sprawie wyrażenia zgody na
nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo.
Zarząd podtrzymał pozytywną opinię. Odpowiedź na pismo przygotuje Wydział OK.
3. Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS.433.287.2018.I z dnia 21.01.2019) skierowane do Powiatu Kolskiego oraz Zespołu Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława
Staszica w Kościelcu z informacją o pozytywnym zakończeniu negocjacji projektu pn." Poprawa
jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia w Kościelcu. W toku negocjacji
wartość dofinansowania uległa zmianie i wynosi 822 241,90 zł, natomiast wkład własny wynosi
99360 zł.
Zgodnie z informacją Pana Dyrektora ZSRCK w Kościelcu jest to wkład publiczno-rzeczowy i nie
obciąża budżetu organu prowadzącego.

(_)

4. Pismo Stowarzyszenia Klub Seniora" Trzecia Zmiana" w Kole z propozycją, aby w budżecie
na rok 2019 i dalsze lata przeznaczyć kwotę na działalność statutową Stowarzyszenia.
Zarząd poinformował, że nie ma możliwości zabezpieczenia środków na działalność
Stowarzyszenia w budżecie Powiatu. Istnieje jedynie możliwość pozyskania funduszy w ramach
otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których
mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zadań publicznych w roku 2019.
Pani Naczelnik poinformowała, że w/w Stowarzyszenie złożyło 3 oferty do konkursu ofert na
wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o
pożytku publicznym i wolontariacie, zadań publicznych w roku 2019.
Odpowiedź na w/w pismo przygotuje Wydział OK.
Ad.4.
Pan Starosta poruszył temat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, w
ramach którego poinformował, iż w dniu 28.01.2019 r. odbyła się Komisja Spraw
Społecznych Rady Powiatu Kolskiego, na której została przedstawiona koncepcja rozwiązania
powstałych niezgodności przy realizacji dotacji na zadanie pn." Rozbudowa pracowni badań
endoskopowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole" oraz

,
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"Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w
SP ZOZ w Kole",w ramach tej koncepcji Powiat Kolski udzieliłby dotacji w kwocie 1 166 000 na
dokończenie zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych
świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu".
Tą kwotę powinien uiścić Szpital, ale ze względu na brak środków finansowych Powiat wyrazi
zgodę na dofinansowanie tego zadania.
Szpital natomiast miałby uregulować kwotę powstałych zobowiązań z tytułu nieprzekazanych kwot
na wynagrodzenia dla wykonawców zadania związanego z rozbudową pracowni badań
endoskopowych oraz dostawą sprzętu medycznego.
SP ZOZ chciałby uregulować powyższe zobowiązania poprzez zaciągnięcie kredytu, który
poręczyłby Powiat.
Wyżej wymieniona propozycja została zaakceptowana przez Komisję Spraw Społecznych.
Po omówieniu przedstawionego rozwiązania Pan Dyrektor zadeklarował, iż przyjmie
przedstawioną propozycję oraz na prośbę Pana Starosty przygotuje i skieruje stosowne pisma, aby
można było rozpocząć realizację przedstawionego rozwiązania. Pan Dyrektor Szpitala zobowiązał
się, że dostarczy pisma w terminie do dnia następnego tj. 29.01.2019 r. do godziny 10°°.
W/w pisma wpłynęły do Starostwa Powiatowego w dniu 29.01.2019r. o godzinie 1430.
Przysłane pisma są następujące:
1. Pismo Dyrektora Szpitala (SPZOZ. SD.004.3.2-19 z dnia 28.01.19) z prośbą o przyznanie
dotacji dla Szpitala z przeznaczeniem na dokończenie budowy bloku operacyjnego w kwocie 1 166
600 zł Gest to kwota, którą Szpital miał pokryć z własnych środków, jednak z uwagi na złą sytuację
finansową Szpitala, Jednostka nie ma możliwości wygospodarować tej kwoty);
2. Pismo (SPZOZ.GK.070.5.2019 z dnia 29.01.2019) z informacją Dyrektora Szpitala o złej
sytuacji finansowej Szpitala, która nie pozwala na uregulowanie dodatkowych zobowiązań
powstałych w wyniku nie przekazania przyznanych w roku 2018 dotacji.
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3. Pismo (SPZOZ.SD.004.2.5.2019 z dnia 29.01.2019) stanowiące odpowiedź na wystąpienie
pokontrolne z dnia 14.01.2019 r., w którym Dyrektor SP ZOZ w Kole m.in. odnosi się do
propozycji złożonych przez Powiat. Dyrektor udziela informacji, że nie zgadza się na zaciągnięcie
kredytu na spłatę zobowiązań powstałych z tytułu niezapłaconych wynagrodzeń dla wykonawców
zadań związanych z rozbudową pracowni badań endoskopowych oraz dostawą sprzętu
medycznego, ponieważ wiąże się to z dodatkowymi kosztami, na których spłatę Szpital nie posiada
środków.
Dodatkowo Pan Dyrektor informuje, że nie jest możliwe złożenie przez kierownictwo SP ZOZ
oświadczenia o rezygnacji z wykorzystania dotacji przyznanej Porozumieniem nr OZ 031.16.2018 z
dnia 19.09.2018, ponieważ w sytuacji powstałych zaległości Szpitala z tytułu niezapłaconych faktur
na w/w zadania, stanowiłoby to rażące naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Wobec powyższych SP ZOZ zwraca się z prośbą o uskutecznienie działań, mających na celu
przekazanie środków na zaspokojenie wymagalnych roszczeń kontrahentów Szpitala.
Zarząd po zapoznaniu się z w/w pismami postanowił o skierowaniu sprawy SP ZOZ w Kole
wraz z dostarczonymi dokumentami na Komisję Spraw Społecznych Rady Powiatu Kolskiego.
Do sprawy Szpitala powróci w terminie późniejszym.
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Dyrektor Powiatowego Zarząd Dróg w Kole Pan Grzegorz Kujawa przybliżył kwestię Programu
Rządowego Mosty dla Regionów.
Podstawą prawną funkcjonowania Programu jest Uchwała Rady Ministrów Nr 93/2018 z dnia
9 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rzqdowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów.
Program realizowany jest w latach 2018-2025. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek
samorządu terytorialnego dla uzupełnienia istniejącej sieci drogowej w zakresie:
•

O

przygotowania
inwestycji;

dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację

• budowy brakujących przepraw mostowych.
Zakres wsparcia dotyczy realizacji inwestycji na drogach publicznych gminnych, powiatowych lub
wojewódzkich.
Na program budowy mostów na drogach zarządzanych przez samorządy, rząd przeznaczył na razie
2,3 miliarda złotych.
W programie znalazło się 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd, inwestycji, które po
analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Dofinansowanie Ministerstwa Inwestycji wyniesie do 80 procent wartości przedsięwzięcia,
pozostałe 20% stanowić będzie wkład własny jednostek samorządu terytorialnego. Wśród
planowanych inwestycji znalazła się przeprawa mostowa na rzece Warta na odcinku Koło-Konin,
zaś rekomendowana lokalizacja mostu to okolice Konina - pomiędzy gminami Krzymów i Kramsk,
w miejscowości Biechowy.
Oczekiwany wkład własny Powiatu Kolskiego został oszacowany na około 3 mln zł.
Pan Dyrektor zwrócił się z zapytaniem czy Zarząd wyraża zgodę na wzięcie udziału w tym
Programie i współfinansowanie tej inwestycji.
Zarząd z uwagi na to, iż ta inwestycja nie dotyczy bezpośrednio Powiatu Kolskiego, lecz Konina i
nie wpływa ona na bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu nie wyraził zgody na współfinansowanie
tej inwestycji.
Odpowiedź w tej sprawie przygotuje i udzieli Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
Kolejną kwestią podjętą przez Pana Dyrektora była inwestycja Powiatu Kolskiego pn.
"Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole".
Burmistrz Miasta Koła zadeklarował, że jest zainteresowany w/w inwestycją drogową, lecz z uwagi
na brak ujęcia środków finansowych w budżecie Miasta Koła na 2019 rok wystąpiła trudność w
wygospodarowaniu potrzebnej kwoty, która została przydzielona jako wkład własny po stronie
Miasta Koła. Z uwagi na istotę i potrzebę realizacji inwestycji zgłaszaną przez mieszkańców,
Burmistrz zadeklarował, że jeśli to zadanie można zaklasyfikować jako zadanie wieloletnie, Miasto
Koło zdoła wygospodarować 800 tys. zł w 2020 r. na ten cel.
W kolejnej części Pan Dyrektor poinformował, iż konsekwencją uchwalonej ustawy z dnia 23
października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych jest wygaszenie dotychczasowego
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, w ramach
którego Powiat Kolski złożył wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji, która zajęła 8 miejsce na
ostatecznej liście rankingowej z realizacją w 2019 roku.
W związku z powołaniem nowego Programu złożone wnioski o dofinansowanie inwestycji

drogowych będą ponownie rozpatrywane, czego konsekwencją będzie utworzenie nowej listy
rankingowej planowanych inwestycji. W pierwszej edycji Funduszu Dróg Samorządowych
rozpatrywane mają być wnioski złożone w ramach poprzedniego PRGiPID, nowe wnioski będą
rozpatrywane w kolejnej edycji Programu.
Ustawa zakłada, że budżet Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2028 może sięgnąć
36 mld zł, zaś jednostki samorządowe na inwestycje drogowe o charakterze lokalnym będą mogły
otrzymać od państwa wsparcie w wysokości do 80% kosztów inwestycji. Najwyższe
dofinansowanie będą otrzymywały te jednostki samorządu, które dysponują naj niższymi środkami
własnymi.
Na chwilę obecną nie są jeszcze znane żadne terminy związane z początkiem realizacji Funduszu.
Wojewoda Wielkopolski nie otrzymał jeszcze wytycznych z Ministerstwa Infrastruktury.
Na dzień dzisiejszy Powiat musi oczekiwać na wiadomość od Wojewody Wielkopolskiego.
Zarząd do tematu Rozbudowy ulicy Nagórnej w Kole powróci w terminie późniejszym.
Ad.6.
Skarbnik Pan Zygmunt Sołtysiak przedstawił propozycję dodatkowych zmian do projektu
Uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok
W ramach propozycji zmian wyróżnia się:
•

zmiana w planie wydatków w Starostwie Powiatowym, w ramach zadań własnych, celem
uzupełnienia planu wydatków na ubezpieczenie oraz podatek od nieruchomości zabudowanej położonej w Kole, przy ul. Mickiewicza 14. Środki te będą pochodzić z przesunięć pomiędzy §§ oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziałach.
Całkowita kwota przesunięć w poszczególnych rozdziałach między §§ wynosi 2250 zł
(1527+ 723 zł);

•
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zwiększenie planu wydatków w ZSE-A w Kole o kwotę 7182 zł w związku z niewykorzystaną w 2018 roku, a zwróconą do Starostwa Powiatowego nagrodą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach konkursu pn. " Działania Proekologiczne
i Prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego".
Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych zmian do projektu Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok.
Ad.7.
Zarząd rozpatrzył następujące sprawy:
1. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
w Kole (ZSEA.311 0.1.20 19
Ldz, 21/2019 z dnia 22.01.2019) z prośbą o zwiększenie planu finansowego na 2019 rok w Rozdziale 90095 w § 4300 o kwotę 7. 182.
kwota pochodzi z nagrody jaką Szkoła otrzymała w 2018 roku w sumie 10000 zł z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu za projekt "Tydzień
na łonie natury". Z otrzymanej kwoty Szkoła wydała kwotę 2 818 zł- pozostałe środki zostały
zwrócone do Starostwa Powiatowego w Kole.
Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie zwiększenie planu finansowego Jednostki na 2019 rok.
2. Pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Kole (KF.RK.0613-2/2019 z dnia 22.01.2019) z prośbą o
przesłanie kwoty w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok

odpowiadającej 1/13 planu finansowego wydatków budżetowych na 2019 r. celem pokrycia zobowiązań wobec pracowników.
Zarząd wyraził zgodę na przesłanie wnioskowanej kwoty
3. Pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Kole (KF.RK.0613-1/2019 z dnia 18.01.2019) z informacją
o dokonanych odroczeniach płatności w stosunku do dłużników.
4. Pismo Przewodniczącego Rady Gminy Osiek (ORDG.0004.1.2019 z dnia 21.01.2019) z informacją o zgłoszonych przez Radnych Rady Gminy Osiek Mały na Sesji Rady Gminy Osiek Mały do
radnych powiatu wnioskach i zapytaniach.
Pan Starosta postanowił, iż wyszczególnione w piśmie wnioski i zapytania omówi z Dyrektorem
Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Panem Grzegorzem Kujawą, w tym celu w/w pismo zostało
przekierowane również do PZD w Kole.
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5. Pismo Burmistrza Gminy Dąbie (IOK.7226.22.2018 z dnia 24.01.2019) z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Dąbie kostki brukowej w celu wykonania przez Gminę Dąbie w roku 2019 wymiany nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Dąbie ul. Przemysłowa.
Planowana ilość materiału do wymiany nawierzchni w/w chodnika:
•

kostka brukowa o powierzchni 222,2 m";

•

krawężnik betonowy- 95,0 mb;

• obrzeże betonowe- 23,Omb
Pan Starosta poprosił Pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o dokonanie wyceny
kostki brukowej.
Zarząd powróci do tego tematu w terminie późniejszym.
6.Pismo (PZD//542/SLlZUD
2018-2019/24/2019
z dnia 25.01.2019) stanowiące rozliczenie
kosztów zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018-2019 za miesiąc listopad i grudzień.
Suma kosztów za w w/w miesiące wyniosła łącznie 107 542, 76 zł.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.
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7. Pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole (PT.341.1.20 19 z dnia
21.01.2019) z prośbą o wsparcie finansowe dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole na pozyskanie łodzi ratowniczej z wyposażeniem w roku
2019. Wartość nowej łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem to ok. 120 tyś zł. Komenda zwraca
się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 60 000 zł.
Zarząd powróci do tematu dofinansowania Komendy. W przypadku wygospodarowania nadwyżki
budżetowej za 2018 rok pojawia się możliwość wsparcia Komendy w planowany zakup łodzi ratowniczej.
8. Oferta firmy Słodycze Reklamowe z siedzibą w Rybniku, strona internetowa
www.slodycze.org na słodycze reklamowe promujące Powiat.
Zarząd nie wyraził zgody na zawarcie współpracy z w/w firmą.

pod adresem:

9. Zarząd powrócił do pisma Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pana Marka
Marciniaka, w którym zwraca się z wnioskiem o podjęcie rozmów z Gminą Kłodawa celem współfinansowania budowy odcinka ul. Toruńskiej od posesji nr 52 do skrzyżowania z ul. Cegielnianą w
Kłodawie. Wnioskowana droga jest drogą gruntową z widocznymi ubytkami. Niezbędnym jest położenie nawierzchni bitumicznej na omawianym odcinku drogi.
Zarząd postanowił, że jeśli Gmina Kłodawa zadeklaruje chęć wspólnej realizacji inwestycji omawianego odcinka drogi, Powiat Kolski rozważy możliwość wykonania omawianego zadania

drogowego według ustalonego kwotowego udziału finansowego Gminy (40%) i Powiatu (60%) .
Zarząd powróci do tego tematu w terminie późniejszym.

Protokółowała: Katarzyna Grzelak
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3. Waldemar Banasiak
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