Protokół nr 0022.17.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 27 lutego 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. 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
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik
Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził
wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych porządkiem obrad
(załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia
Ad.l.
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad2.
Członkowie Zarządu zapoznaj i się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.16.20 J9
z dnia 20 lutego 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.
Ad.3.
Pani Lilla Urbaniak przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie
powołania zespołu koordynującego opracowanie i realizację powiatowego Programu ochrony
zdrowia psychicznego na lata 2019 - 2022.
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 0025.17.20.2019
Ad.4.
Skarbnik poinformował o:
- wpływie uchwały

Rady Gminy Kościelec

w spraw ie udzielenia

pomocy

finansowej

z budżetu Gminy dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych,
Zarząd przyjął do wiadomości.
- piśmie Wojewody Wielkopolskiego

FB-J.3111.31.2019.7

informacja o planie dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planie dotacji celowych,
Zarząd zapoznał się.
Następnie Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2019 r.:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.4.2019 - w związku ze
zwiększeniem budżetu jednostki o kwotę 158,538,00 zł Komendant Powiatowy PSP prosi
o ujęcie tej kwoty w dziale 754 rozdziale 75411 z przeznaczeniem
funkcjonariuszy,

nagrody

uznaniowe

dla funkcjonariuszy

na uposażenia

oraz równoważniki

dla

pieniężne

i ekwiwalenty, Zarząd wyraził zgodę.
- zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym, w ramach zadań własnych, celem
uzupełnienia planu wydatków na zapłatę podatku VAT. Środki na ten cel w kwocie 2.000,00 zł
pochodzą z przesunięć między §§. Zarząd wyraził zgodę,
Ad.S.
Dyrektor Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole p, Chmielecki

poinformował o:
- podpisaniu dwóch aneksów (z firmą Kosbud Michał Kosmowski)
Jeden dot. przedłużenia
i modernizacja

umowy

na realizację

zadania

do zawartych umów.

pn.: "Rozbudowa,

przebudowa

oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu '
(aneks zawarty do dnia 30.06.2019 r.). Drugi dot. łączników pełniących
ewakuacyjnego,

rolę korytarza

aneks zawarty do dnia 30.06.2019 r, - SPZOZ finansuje to zadanie ze

środków własnych wg kosztorysu. Zarząd przyjął do wiadomości,
- terminie ogłoszenia wyroku w sprawie o wypłatę odszkodowania (14,03), Zarząd przyjął do
wiadomości.
- porozumieniu się z wykonawcami zadania pn,: "Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie
na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SPZOZ w Kole" w kwestii rozłożenia na
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raty płatności. Pani Urbaniak zapytała czy kwestia ta była konsultowana z radcą prawnym
SPZOZ, czy pod względem prawnym takie rozwiązanie jest możliwe z uwagi na wcześniej
zawarte umowy. Dyrektor poinformował,

że było to konsultowane, rozłożenie płatności na

raty jest dopuszczalne.
Starosta powrócił do tematu planowanego

przez SPZOZ zaciągnięcia

kredytu. Dyrektor

Chmielecki poprosił aby wstrzymać ten temat do ogłoszenia wyroku w sprawie wypłaty
odszkodowania, wstępnie szpital planuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.100.000,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań

wynikających z faktur za roboty wykończeniowe

gabinetów endoskopii w kwocie 415.000,00 zł oraz zobowiązań wynikających z wyroków
sądowych

Sądu Okręgowego

ubezpieczenia
w projekcie

w Koninie

ustalających

podstawę

za lata 2012 - 2014 w kwocie 350.000,00
uchwały

Rady Społecznej

wymiaru

zł. Skarbnik

SPZOZ w Kole w sprawie

zaciągnięcia kredytu bankowego w kwestii dot. pokrycia zobowiązań

składek

na

zauważył,

że

opinii dotyczącej
na ZUS są pewne

nieścisłości - pierwotnie kwota ta była wyższa. Główna księgowa poinformowała, że różnica
w tej kwocie wynika z tego, że kilka spraw nie zostało jeszcze rozstrzygniętych.

Przekazała

również, że szpital będzie zmuszony zwiększyć kwotę kredytu w przypadku konieczności
zapłaty odszkodowania

w całości, obecnie SPZOZ chce zawrzeć ugodę w tej sprawie

i rozłożyć odszkodowanie

na raty. Po dyskusji i rozważeniu

różnych możliwości

przeznaczyć planowany kredyt Zarząd wyraził zgodę na zaciągnięcie
765.000,00 zł (na 5 lat) z przeznaczeniem
roboty wykończeniowe

na spłatę zobowiązań

na co

kredytu w kwocie

wynikających z faktur za

gabinetów endoskopii w kwocie 415.000,00

zł oraz zobowiązań

wynikających z wyroków sądowych Sądu Okręgowego w Koninie ustalających podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia za lata 2012 - 2014 w kwocie 350.000,00 zł. Skarbnik
zwrócił się do Dyrektora o przygotowanie na piśmie informacji o wysokości kwoty kredytu,
wszelkich opłat z tym zw-iązanych oraz harmonogramu spłat wraz z wyszczególnieniem

na co

zostaną przeznaczone środki z kredytu. Temat poręczenia kredytu będzie rozpatrywany na
sesji w dniu 28.02.
Ponadto

p. Urbaniak

poprosiła

o przygotowanie

nowego

harmonogramu

rzeczowo

-

finansowego dla dotacji udzielanej przez Powiat w kwocie 1.020.000,00 zł na realizację
zadania pn.: "Rozbudowa,
Publicznego

przebudowa

Zakładu Opieki Zdrowotnej

i modernizacja

oraz wyposażenie

w Kole wraz z rozwojem

SamodzieJnego

usług medycznych

świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu". Zarząd wyraził zgodę na udzielenie dotacji
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(w związku z przyznaniem dotacji szpital musi mieć wkład własny zgodnie z wyliczonym
współczynnikiem).
Ad.6.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Koje p. Kujawa poruszył następujące sprawy:
- przedstawił rozl iczenie kosztów zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018 20 I9 za miesiąc styczeń 2019 r. - 451.953,68 zł. Zarząd zapoznał się.
- poinformował o bieżących działaniach związanych z planowanymi

inwestycjami. Zarząd

zapoznał się.
- przedstawił projekt pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie
budowy ścieżki rowerowej przy dk92 na odcinku Kościelec - Koło. Zarząd zaakceptował
treść pisma. Starosta poprosił Dyrektora Kujawę o umówienie spotkania w GDDKiA w tej
sprawie
- pismo Wojewody Wielkopolskiego, SN.VI-12.7532-2-531/11
stwierdzenia

nabycia

przez

Powiat

Kolski

- dot. postępowania w sprawie

nieodpłatnie

mienia

Skarbu

Państwa,

nieruchomości położonej w m. Budzisław Stary. Zarząd zapoznał się, sprawą zajmie się PZD
w Kole.
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wystąpił do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na
dokonanie podziału geodezyjnego działki znajdującej się w obrębie Dąbrówka, gm. Kłodawa
w celu wydzielenia
Gospodarki

części działki niestanowiącej

Nieruchomościami

negatywnie

odcinka

zaopiniował

drogi powiatowej.

proponowany

podział.

Wydział
Starosta

proponuje aby PZD porozumiał się z Gminą Kłodawa w celu przejęcia przez Gminę w/w
działki.
Ad.7.
Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, R .510.8.2018 - decyzja w sprawie
rozłożenia na raty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

iepełnosprawnych

podlegających zwrotowi w kwocie wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
PFRO

- dot. Stowarzyszenia

do budżetu

"Sprawni Inaczej" z siedzibą w Kłodawie. Zarząd zapoznał

SIę·

2. Prezesa Fundacji

Promocji

Gmin Polskich - zaproszenie

do udziału w konkursie

grantowym oraz realizacji projektu, którego celem jest organizacja szkoleń podnoszących
kompetencje cyfrowe mieszkańców. Zarząd zapoznał się. Starosta przekierował

pismo do

Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.
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3. Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej

w Kole,

SPZOZ.DŚM-

ZP.071.) 0.2019 IK - dot. ujęcia w porządku obrad sesji Rady Powiatu uchwały dot. zmian
Statutu SPZOZ w Kole. Zarząd powróci do tematu.
4. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/542-Int.lSL/5-1I2019

- odpowiedź do Rady

Gminy Osiek Mały na zgłoszone w trakcie sesji wnioski i zapytania. Zarząd zapoznał się.
5. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/2211DT/39/2019

- sprawozdanie z wykonanych

zadań inwestycyjnych real izowanych w 2018 r. Zarząd zapoznał się.
6. Powiatowego

Urzędu Pracy w Kole, KF.RK.0613-2/20 19 - informacja

z wykonania

budżetu za 201 8 r. Zarząd zapoznał się.
7. Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, GK.3034.4.2019

- sprawozdanie z realizacji

planu finansowego za 2018 r. Zarząd zapoznał się.
8. Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego, PZ.3035.1.2019 - sprawozdanie
z realizacji planu finansowego za 2018 r. Zarząd zapoznał się.
9. Wydziału Komunikacji

i Transportu, KT.033.6.20 19 - sprawozdanie

z realizacji planu

finansowego za 2018 r. Zarząd zapoznał się.
10. Powiatowego

Inspektoratu

Nadzoru

Budowlanego

w Kole, PINB

322.04.2019

-

informacja rzeczowo - finansowa za 2018 r. Zarząd zapoznał się.
11. Komendy Powiatowej
o zabezpieczenie

Państwowej

środków finansowych

Straży Pożarnej w Kole, Pl.341.2.2019

- prośba

w wysokości 3.500 zł w celu wniesienia wkładu

własnego na "Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu Jednorodzinnego
dla Komendy

Powiatowej

Państwowej

Straży Pożarnej

w Kole"

w ramach wniosku

o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z zakresu edukacji ekologicznej. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Starosta poinformował o:
- planowanej zmianie organizacji mchu na skrzyżowaniu ulic Kolejowa - Blizna - Piaski
w Kole. Ulice Blizna i Piaski będą z pierwszeństwem

przejazdu natomiast ul. Kolejowa

będzie drogą podporządkowaną;
- propozycji umieszczenia przed budynkiem szkoły w Przedczu progu spowalniającego;
- propozycji umieszczenia przed budynkiem przedszkola w Przedczu przejścia dla pieszych;
- konieczności aktualizacji stałych projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych;
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- przygotowanym przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu zestawieniu dot. rocznego kosztu
dodatków dla nauczycieli i dyrektorów, o które wnioskował Zarząd na posiedzeniu w dniu
13.02. Zarząd zapoznał się.

Członek Zarząd p. Banasiak poinformował

że na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pojawiła się informacja o terminie naboru
wniosków

na

zawierających

przedsięwzięcia

w

zakresie

usuwania

azbest na 2019 rok. Starosta przekazał,

i unieszkodliwiania

wyrobów

że pi ma w tej sprawie zostały

rozesłane do Gmin.
Członek Zarząd p. Tomczak zapytał czy przewiduje

się udzielenie

dofinansowania

dla

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu. Starosta poinformował, że przewiduje się
takie dofi.nansowanie, do podziału będzie ok. 100.000 zł.
Ad.8.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:

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