Protokół nr 0022.14.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 06 lutego 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie

920.

Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu):
l. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
oraz
Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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).

Przebieg posiedzenia
Ad.l.
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad 2.
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.13.2019
z dnia 30 stycznia 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty i podpisany.
Ad.3.
aczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Pajor przedstawiła dwa projekty uchwał
Zarządu Powiatu Kolskiego:
1. W sprawie powolania
zadania publicznego

Komisji Konkursowej

ds. opiniowania

ofert na realizację

w zakresie wsparcia działalności na rzecz dzieci i młodzieży,

w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania upowszechniania

kultury fizycznej,

wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego.
Zarząd wyłonił następujący skład Komisji Konkursowej: p. Sylwester Chęciński,

p. Dorota

Szkudlarek, p. Artur Szafrański oraz p. Jarosław Sobański. 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 jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.14.15.2019
2. W sprawie

ustalenia

planu

dofinansowania

form

doskonalenia

zawodowego

nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opiat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019.
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 jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.14.17.2019
Następnie p. Pajor przedstawiła
w Kole, który organizuje

pismo Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

"Olimpiadę

Ekonomiczną"

dla podopiecznych

z okolicznych

Ośrodków Szkolno - Wychowawczych. W związku z powyższym SOSW w Kole zwraca się
z prośbą o ufundowanie drobnych upominków dla uczestników Olimpiady. Zarząd wyraził
zgodę na zakup upominków.
aczelnik Wydziału OK poinformowała
Zespołu Szkół Technicznych

również o pismach, które wpłynęły do Dyrektora

w Kole od Związku

auczycielstwa

-liędzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Polskiego oraz Komisji

Oddział ZNP w Kole żąda

podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników

i pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w ZST w Kole

pedagogicznych
o 1.000 zł.

atomiast NSZZ ,Solidarność"

nauczycieli oraz pracowników
wysługę

lat

zorganizowania

z

minimalnego
dla

każdego

administracji

domaga się: podwyższenia

i obsługi o 1.000 zł, wyłączenia dodatku za

wynagrodzenia
nauczyciela

wynagrodzenia

pracowników

samodzielnego

administracji
stanowiska

pracy

obsługi,
poprzez
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wyznaczenie

mu

osobnego

służbowego niezbędnego

gabinetu

przydzielenia

do pracy, finansowania

doskonalenia

zastrzegają

wg stawek

osobistego

zaszeregowania.

sobie prawo zorganizowania

nauczycielowi

zawodowego

sprzętu

na poziomie

i inne zajęcia pozalekcyjne płatne dla

100%, zapewnienia środków na koła zainteresowań
nauczycieli

każdemu

Jednocześnie

strajku w przypadku

Związki

Zawodowe

niespełnienia

w/w żądań.

Członkowie Zarządu zapoznali się z żądaniami Związków, zgodnie zauważyli, że niektóre
z nich są trudne do spełnienia

ponadto w budżecie Powiatu brak środków finansowych na

spełnienie żądań płacowych Związków. Zarząd poruszył także temat wysokości zatrudnienia
w poszczególnych szkołach. Starosta poprosił p. Pajor o przygotowanie analizy zatrudnienia
pracowników administracji i obsługi w poszczególnych

szkołach z uwzględnieniem

liczby

uczniów oraz powierzclmi szkoły.
Ad.4.
Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Kolskiego w sprawie przekazanie kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego
uprawnień.
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 jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.14.16.2019

Ponadto p. Naczelnik poinformowała

o piśmie Urzędu Marszałkowskiego

Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia zabezpieczonych

Województwa

środków finansowych w budżecie

Powiatu na 2019 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej niewykorzystanej

w 2018 r.

kwoty 5.794,69 zł (dot. wspólnego

środowisk

informatycznych
w

narzędzia

Medycznej

wojewódzkich,
informatyczne

oraz

stworzenie

finansowania

projektu pn.: "Wyposażenie

powiatowych

miejskich

umożliwiające
sieci wymiany

wdrożenie
danych

podmiotów

Elektronicznej

między

podmiotami

leczniczych
Dokumentacji
leczniczymi

samorządu województwa"). Zarząd wyraził zgodę.

Starosta

przedstawił

przygotowania

ofertę

telewizji

i emisji materiałów

informacyjnej

informacyjnych,

Tv

Wielkopolska,

promocyjnych

która

dotyczy

o Powiecie Kolskim.

Koszt jednego materiału to 1.230 zł brutto. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy na
3

przygotowanie

6 materiałów

w roku. Środki finansowe będą pochodzić

z budżetów na

organizację poszczególnych uroczystości i wydarzeń.
Ad.5.
Pani Lilla Urbaniak przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

Publicznego

cofnięcia zgody na dodatkowe zatrudnienie przez Dyrektora Samodzielnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały członkowie
Chmielecki

realizuje

swoje

zobowiązania

związane

Zarządu zauważyli,
z

dodatkowym

że Dyrektor
zatrudnieniem

w godzinach pracy w SPZOZ w Kole (w dniu 06 lutego br. w czasie trwania posiedzenia
Zarządu Dyrektor Chmielecki obecny był w Sądzie w charakterze biegłego sądowego).
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 jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.14.18.2019

Zarząd

zobowiązał

Dyrektora

podstawę dodatkowego
pisma) powiadomienia

do niezwłocznego

wypowiedzenia

zatrudnienia oraz niezwłocznego

umów

stanowiących

(w terminie 3 dni od otrzymania

o sposobie wykonania tego zobowiązania przedkładając

dokumenty

potwierdzające wypowiedzenie tych umów.
Ad.6.
Obecny na posiedzeniu Zarządu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa
przedstawił projekt pisma do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zabezpieczenia w 2019 r.
środków finansowych

niewykorzystanych

w 2018

1'.

(dot. Programu

rozwoju

gminnej

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019). Starosta poinformował, że jest po
rozmowie z Wojewodą, w trakcie której poruszono kwestie związane z dofinansowaniem
zadań drogowych w ramach w/w programu. W związku z powyższym Starosta poprosił aby
na chwilę obecną Dyrektor PZO nie wysyłał wspomnianego

pisma. Dyskusja dotyczyła

również budowy drogi Łuczywno - Drzewce, możliwości wydatkowania środków Powiatu na
ten cel. Dyrektor Kujawa poinformował, że wydatkowanie środków Powiatu uwarunkowane
jest podpisaną z Kopalnią Węgla Brunatnego ugodą, p. Kujawa proponuje

sporządzenie

aneksu do w/w ugody.
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Następnie Starosta przedstawił pisma:
l. Urzędu Gminy Osiek Mały - Wójt Górczewski

przesyła uchwałę Rady Gminy

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Mały i zawarcia
porozumienia

w tej sprawie z Powiatem Kolskim (do t. przebudowy

odcinka drogi

powiatowej nr 3418P Ochle - Młynek i drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki Czołowo).

Zarząd

wyraził

zgodę na przyjęcie

uchwały

Rady Gminy. Starosta

poinformował, że wpłynie również uchwała Rady Gminy Chodów.
2. Urzędu Gminy w Babiaku, KM-VII. 7234.12.20 18 - prośba o oszacowanie
kosztów zadania przebudowa

cało 'ci

odcinka drogi powiatowej nr 3219P oraz wysokości

kwoty, którą miałaby przeznaczyć Gmina Babiak. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje
wycenę i udzieli odpowiedzi.
3. Urzędu

Miejskiego

w Kole,

IP.0003.15.2018

-

prośba

o dokonanie

zmiany

w organizacji ruchu ul. Opałki w Kole w zakresie wykonania oznakowania poziomego
(skosów pól martwych przy wyjeździe z garaży). Dyrektor Kujawa zaproponował
ustawienie

lustra, będzie to lepszym rozwiązaniem

niż wykonanie

oznakowania

poziomego. Zarząd zaakceptował propozycję p. Kujawy. PZD przygotuje odpowiedź.
4. Rady Powiatu Kolskiego, BRZ.0003.4.2019 - dot. udzielenia odpowiedzi na zapytanie
radnego Marka Tomickiego, prośba o złożenie wniosku do Programu Budowy Dróg
Lokalnych

w

zakresie

Poproboszczowskie

przebudowy

drogi

powiatowej

3427P

Dębno

- Dębno Królewskie - Kiejsze. Zarząd zauważył, że podany przez

radnego Program już nie istnieje dlatego złożenie wniosku
Jednocześnie

nr

będzie niemożliwe.

Zarząd jest otwarty na dalsze rozmowy dot. przebudowy

w/w drogi

warunkując je partycypacją Gminy Babiak w finansowaniu zadania.
5. Urzędu Miejskiego w Kole, lP.7021. 1.2.2019 - dot. remontu chodnika ul. Kolejowej
na odcinku między ul. Blizną a ul. Opałki. Urząd Miejski informuje, że budowa
wspomnianego

chodnika

czy też kompleksowa przebudowa ul. Kolejowej na w/w

odcinku może być przedmiotem

ustaleń przy tworzeniu budżetu na 2020 r. Zarząd

przyjął do wiadomości.
6. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221/DT/20/2019
w sprawie

zakupu

ul. Przemysłowej
finansowanie

kostki

brukowej

na

wymianę

- dot. pisma Gminy Dąbie
nawierzchni

w Dąbiu, PZD w Kole wyraża pozytywną

w ramach

środków

PZD.

Szacunkowa

wartość

chodnika

na

ocenę i proponuje
materiałów

wraz
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z transportem i rozładunkiem

wynosi 11.200 zł brutto. Zarząd wyraził zgodę. PZD

powiadomi Gminę Dąbie.
7.

Powiatowezo Zarzadu.Dróg

w Kole, PZD/613/DT /P/S/20 19 - odpowiedź na pismo

:j zamieszkałej w Kole w sprawie nie wywiązywania się przez
dbania

o drzewa

rosnące

w ciągu ul. Wojciechowskiego.

Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że drzewa rosnące w sąsiedztwie nieruchomości
p. Nowakowskiej
w

bieżącym

nie kwalifikują

roku.

Cięcia

się do wykonywania

pielęgnacyjne

drzew

zabiegów pielęgnacyjnych
na

ul.

Wojciechowskiego

prognozowane są do wykonania w 2020 r. Zarząd przyjął do wiadomości.
8. Powiatowego
p. Jarosława

Zarządu Dróg w Kole, PZD/2211DT/18/2019
Sobańskiego

w sprawie niebezpiecznego

- dot. pisma radnego

skrzyżowania

z ul. Szkolną w Przedczu. Powiatowy Zarząd Dróg informuje,
obecnie oznakowanie
zatwierdzenie

że funkcjonujące

stałe posiada pozytywne opinie odpowiednich

Starosty Kolskiego, jako Organu Zarządzającego

ul. Rejtana

organów oraz

Ruchem. W ramach

prowadzonej w 2018 r. inwestycji na w/w skrzyżowaniu przygotowano miejsce pod
przyszłe 2 przejścia dla pieszych. Planowane przejścia nie posiadając wymaganych
prawem

opinii

i zatwierdzenia

Organu

Zarządzającego

Ruchem

nie

zostały

wyniesione w teren. PZD zaproponuje na najbliższej komisji ds. zarządzania ruchem
na drogach zaopiniowanie

w/w oznakowania

oznakowania

Po uzyskaniu

poziomego.

Kolskiego o zatwierdzenie

w zakresie znaków pionowych oraz

opinii PZD będzie wnosił

do Starosty

oznakowania, które jest niezbędne do jego wyniesienia.

Powiatowy Zarząd Dróg prosi o zajęcie stanowiska w kwestii wyboru konkretnego
rozwiązania

dla

oznakowania

w/w

skrzyżowania

w

celu

doprecyzowania

ewentualnego zamówienia oznakowania. Stanowisko Zarządu Powiatu w tej sprawie
jest zgodne z ustaleniami Komisji ds. zarządzania ruchem na drogach.
Ad.7.
aczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Wasiak przedstawił
pismo Miejskiego Domu Kultury w Kole, MDK.4121.S.1.2019 w sprawie objęcia mecenatem
artystycznym konkursu plastycznego p.: "Projekt - naczynie do nowoczesnego domu" oraz
ufundowania nagród dla laureatów i wyróżnionych uczestników konkursu. Zarząd wyraził
zgodę na objęcie imprezy mecenatem, przekazanie gadżetów promocyjnych
ufundowanie

drobnych upominków dla laureatów i wyróżnionych

Powiatu oraz

uczestników

konkursu.
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Zarząd poprosił

aby Naczelnik

Wasiak uzgodnił

co ma zostać

zakupione

w formie

upominków oraz z którego Wydziału będą pochodzić środki finansowe (czy z Wydziału OK
czy Wydziału PZ).

Ad.S.
Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
1. Liceum Ogólnokształcące
modernizacji

w Kole, SE.3041.1.2019,

dot. wsparcia finansowego przy

auli szkolnej - zakup projektora. Koszt projektora instalacyjnego

to

kwota 23.499,00 zł brutto. Zarząd zauważył, że jest to wysoka kwota w związku z tym
prosi Wydział Oświaty, Kultury i Sportu o przygotowanie rozeznania w tej sprawie. Po
zapoznaniu się ze szczegółami Zarząd powróci do tematu.
2. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.032ł.l.20
wierzytelnościach

oraz udzielonych

19 - informacja o umorzonych

ulgach w spłacie wierzytelności

za 2018 rok.

Zarząd przyjął do wiadomości.
3. Miejski Dom Kultury w Kole MDKA0204.50.2018
wsparcia finansowego

OKTP3 - prośba o udzielenie

przy organizacji Ogólnopolskiego

w formie towarzyskiej

o "Królewskie

konkursu tańców polskich

Koło". Pismo to było już rozpatrywane

na

posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 stycznia br., Zarząd zaproponował wówczas
aby wnioskodawcy

powyższego pisma skierowali swoją ofertę 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.

Po konsultacji

stwierdzono, że Miejski Dom Kultury nie może złożyć swojej oferty w ramach w/w
konkursu. W związku z powyższym Zarząd powrócił do tego tematu i wyraził zgodę
na przeznaczenie
dyplomów.

kwoty do 2.500 zł na zakup statuetek,

Zarząd

zobligował

Naczelnika

Wydziału

medali,

upominków

Promocji,

Rozwoju

i Zarządzania Kryzysowego do ustalenia z którego Wydziału będą pochodzić środki
finansowe (czy z Wydziału OK czy Wydziału PZ) oraz do udzielenia odpowiedzi.
4. Miejski Dom Kultury w Kole, MDKA121.1.1.2019
artystycznym

Powiatowego

przekazania

gadżetów

- prośba o objęcie mecenatem

Festiwalu Piosenki Aktorskiej oraz wsparcia w postaci
promocyjnych

Powiatu

Kolskiego,

które

zostaną

rozpropagowane wśród 37 uczestników festiwalu. Zarząd wyraził zgodę. Wydział PZ
udzieli odpowiedzi.
5. Wydział Gospodarki

Nieruchomościami,

G .P.684.2.2019

- prośba o dokonanie

zmian w planie wydatków na kwotę 1.527 zł z przeznaczeniem

na ubezpieczenie
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nieruchomości

zabudowanej

położonej w Kole przy ul. Mickiewicza

14. Zarząd

wyraził zgodę.
Ad.9.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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