Protokół nr 0022.19.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 13 marca 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył Starosta Robert
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
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.1
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad 2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.18.2019
z dnia 6 marca 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.
Ad.3
Obecne

na

Pielęgniarek
Publicznym

posiedzeniu
i

Położnych

przedstawicielki

Związku

Zawodowego

przy

Samodzielnym

temat rezygnacji p. Chmieleckiego

ze stanowiska

Zakładowa

ZOZ w Kole poruszyły

Ogólnopolskiego

Organizacja

Związkowa

Dyrektora SPZOZ w Kole. Panie zauważyły, że będzie się to wiązało z koniecznością
wypłacenia

p. Chmieleckiemu

przysługującego

odszkodowania

(jak poprzednikom),

co

niekorzystnie wpłynie na finanse szpitala. Pani Bednarowicz zapytała czy decyzja w kwestii

zmiany na stanowisku Dyrektora jest już ostateczna. Starosta potwierdził, że p. Chmielceki
złożył rezygnację ze stanowiska, od 1 kwietnia br. szpitalem będzie zarządzała nowa osoba
jako p.o. Dyrektora.

Przedstawicielki

powołania na to stanowisko

związku zawodowego

osoby nieposiadającej

zauważyły, że w przypadku

wykształcenia

medycznego

powstanie

konieczność utworzenia stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa, co będzie się wiązało
z dodatkowym obciążeniem finansowym budżetu szpitala. Starosta podkreślił, że niezależnie
od wykształcenia

od przyszłego

Dyrektora

będzie wymagał

poświęcenia

się wyłącznie

sprawom związanym z zarządzaniem szpitalem.
Następnie Panie poruszyły temat niskich zarobków pielęgniarek

nawiązując

również do

wysokich kontraktów lekarzy pracujących w SPZOZ w Kole. Poinformowały, że Dyrektor
Chmielecki był pierwszym Dyrektorem, który rozpoczął z nimi rozmowy w tym temacie.
W trakcie jego kadencji udało się wyrównać dysproporcje w zarobkach pielęgniarek. Panie
obawiają się, że zmiana na stanowisku Dyrektora spowoduje brak zmian w kwestii wzrostu
wynagrodzeń. Przedstawicielki

związku zawodowego nawiązały także do rosnącej średniej

wieku pielęgniarek, brakuje nowej młodej kadry w tym zawodzie.
Zarząd wyraził zrozumienie dla przedstawionych
zadeklarował,

postulatów. Starosta w innemu Zarządu

że Powiat robi wszystko aby poprawić warunki pracy w SPZOZ w Kole

(m.in. w trakcie rozbudowy jest nowe skrzydło szpitala, Powiat poręczył kredyt dla SPZOZ
na spłatę zobowiązań).
Ad.4
Główny księgowy Domu Pomocy Społecznej w Kole p. Murakowski zwrócił się z prośbą
o dokonanie zmian w planie finansowym DPSu na 2019 r. Poinformował o zwiększeniu planu
dochodów (o kwotę 225.000,00 zł) z tytułu odpłatności za pobyt, w związku ze zmianą
średniego miesięcznego kosztu utrzymania oraz zmiany struktury mieszkańców (zmniejszeniu
uległa liczba mieszkańców na tzw. starych zasadach). W związku z powyższym Dom prosi

o zwiększenie planu wydatków o kwotę 242.000,00 zł z przeznaczeniem na:
•

wynagrodzenia - w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia

od l stycznia

br., planowane są również podwyżki dla pozostałych pracowników;
•

zakup wyposażenia;

•

usługi remontowe - generalnego remontu wyrnaga "główna" winda (koszt 60.000,00
zł), planowana jest również wymiana bocznych drzwi wejściowych
głównego na rozsuwane automatycznie

do budynku

(koszt ok. 15.000,00 zł), należy również
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wymienić

poszycIe

zadaszeń

gradobicia

(koszt

55.000,00

balkonów,
zł).

W

które

zostały

październiku

zruszczone

2018

r.

w wyniku

DPS

otrzymał

odszkodowanie za powstałe szkody, ze względu na porę roku i procedury wyłonienia
wykonawcy nie było możliwości realizacji tego zadania. Środki z odszkodowania
(17.000,00

zł) na koniec roku zostały odprowadzone

posiedzeniu

do budżetu powiatu. Na

w dniu 20 lutego br. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie

Domowi części tych środków w kwocie 2.876,00 zł w związku z powyższym
p. Murakowski zwrócił się z prośbą o przekazanie pozostałych środków w wysokości
14.124,00 zł;
•

przeprowadzenie

dodatkowych

badań

dla

19

pracowników

w

związku

z wystąpieniem gruźlicy u jednego z mieszkańców DPS;
•

szkolenia pracowników;

•

usługi

niezbędne

do bieżącego

utrzymania

Domu - usługi

pralnicze,

wywóz

odpadów, itp.
Zarząd wyraził zgodę na przekazanie

niewykorzystanych

w 2018 r. środków w kwocie

14.124,00 zł oraz zmiany w planie finansowym, w kwestii wynagrodzeń Starosta spotka się
z p. Murakowskim

w innym terminie, natomiast zadania remontowe

i zakup mebli DPS

zrealizuje ze środków własnych.
Ad.5
Skarbnik przedstawił projekty dwóch uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:
•

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2019 rok.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4 (Członek Zarządu p. Szarecki opuścił posiedzenie w trakcie)
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.19.21.2019
•

w sprawie poręczenia

kredytu zaciągniętego przez Samodzielny

Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Kole.
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4 (Członek Zarządu p. Szarecki opuścił posiedzenie w trakcie)
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
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Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.19.22.2019

Ponadto Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2019 r.:
- Komendant
przesunięcia

Powiatowy

Państwowej

między paragrafami

Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.5.2019

kwoty 7.790,00 zł z przeznaczeniem

- dot.

na nagrody dla

funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich. Zarząd
wyraził zgodę.
- Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole, ZOEW.7071.02.2019
przesunięcia

między

rozdziałami

kwoty

16.018,00

zł z przeznaczeniem

- dot.

na oddziały

przedszkolne w szkołach podstawowych oraz zmniejszenie w dziale 854, rozdz. 85410, §4260
na kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na płatność składki PFRON. Zarząd wyraził zgodę.
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - dot. przesunięcia między paragrafami kwoty
3.567,00 zł z przeznaczeniem

na pokrycie wyższych kosztów administracyjnych.

Zarząd

wyraził zgodę.

Skarbnik poinformował

również o wpływie uchwały Rady Gminy Olszówka w sprawie

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na
realizację zadań drogowych. Zarząd przyjął do wiadomości.
Ad.6
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Pajor omówiła projekty następujących
uchwał Rady Powiatu Kolskiego:
•

w sprawie

zmiany

nazwy

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazja1nych

w

Kłodawie,

ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa;
•

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład
Zespołu Szkół Ekonomiczno
przy ul. Sienkiewicza

- Administracyjnych

im. St. i WL

Grabskich w Kole

1, 62-600 Koło, która otrzymuje nazwę Szkoła Policealna

wchodząca w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

im. SL i Wł.

Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza l, 62-600 Koło;
•

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica
w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec, która otrzymuje nazwę Szkoły
Policealnej

wchodzącej

w skład Zespołu

Szkół Rolnicze

Centrum

Kształcenia

4

Ustawicznego

lm. Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604

Kościelec;
•

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład
Zespołu Szkół Technicznych

w Kole przy ul. Kolejowej

11, 62-600 Koło, która

otrzymuje nazwę Szkoła Policealna wchodząca w skład Zespołu Szkół Technicznych
w Kole przy uL Kolejowej 11, 62-600 Koło.
Zarząd nie wniósł uwag do w/w projektów uchwał, zostaną one przedstawione na sesji Rady
Powiatu Kolskiego.

Następnie p. Naczelnik przedstawiła pisma:
1. Szkoły Podstawowej w Przedczu - prośba o wsparcie finansowe w kwocie 2.000,00 zł
zakupu sprzętu sportowego,

który będzie wykorzystany

podczas organizacji m.in.

Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży

Szkolnej. Opinia Wydziału Oświaty, Kultury

i Sportu jest

wyraził

pozytywna.

Zarząd

zgodę

na udzielenie

wsparcia

we

wnioskowanej kwocie i prosi o informację jakie imprezy w randze powiatowej będą
się odbywały w szkole w bieżącym roku szkolnym, Wydział OK ustali z Dyrektorem
Sobańskim.
2. Zespołu

Szkół

D.3132.2.2019

Rolnicze
-

dot.

Centrum

przekazania

Kształcenia
środków

Ustawicznego

finansowych

w

Kościelcu,

lub zakupu

sprzętu

sportowego na potrzeby szkoły. Pani Pajor poinformowała, że na koniec każdego roku
kalendarzowego

z pozostałych wolnych środków z działu sport zakupiony zostaje

sprzęt sportowy, w tym roku sprzęt taki ma trafić do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego

w Kościelcu o czym p. Pajor rozmawiała z dyrektorem

Kujawą. Zarząd wyraził zgodę na taką formę wsparcia. Wydział OK poinformuje
dyrektora Kujawę.
3. Zespołu

Szkół

Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

w

Kościelcu,

G.311.3.2019 - dot. zmiany dochodów i wydatków w dziale 801, rozdz. 80115. Wnosi
się o zwiększenie
z wpływami
dobrowolnymi

planu dochodów

z wynajmu pomieszczeń

10.000,00 zł w związku

oraz w §0960 w związku z otrzymanymi

wpłatami na rzecz szkoły. Ponadto w związku z oszczędnościami

w §4040 wnosi się o zmniejszenie
jednoczesnym

w §0750 o kwotę

zwiększeniu

planu wydatków

o kwotę 2.475,00 zł przy

planu w §4010. Środki te zostaną przeznaczone

na
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wypłaty wynagrodzeń.

Jednocześnie

wnOSI SIę o zwiększenie

planu wydatków w

§4210 o kwotę 11.650,00 zł (środki z dochodów) z przeznaczeniem

na zakup szafek

do szatni szkolnej. Zarząd wyraził zgodę.
4. Zespołu

Szkół

Rolnicze

Centrum

G.311.1.2019 - dot. zwiększenia
(środki niewykorzystane

Kształcenia

Ustawicznego

w

Koście1cu,

planu wydatków w §4301 o kwotę 5.600,00 zł

w 2018 r. w ramach projektu "Staż zawodowy

uczniów

ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej prac") z przeznaczeniem na opłacenie
kursów językowych dla uczestników stażu. Zarząd wyraził zgodę.
5. Zespołu

Szkół

Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

G.311.2.20l9 - prośba o przekazanie niewykorzystanych

w

Kościelcu,

w 2018 r. środków w kwocie

4.447,89 zł (płatność ARiMR w ramach wsparcia bezpośredniego) na dział 801, rozdz.
80115 §42l0 z przeznaczeniem

na zakup nasion gorczycy i środków ochrony roślin.

Zarząd wyraził zgodę.
6. Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, OK.3021.16.2.2019

- prośba o zwiększenie

planu wydatków w związku ze zwiększeniem wysokości części oświatowej subwencji
ogólnej dla Powiatu Kolskiego na 2019 r. o kwotę 2.830.009,00

zł oraz dokonanie

przesunięcia środków w kwocie 600,00 zł z działu 926, rozdz. 92695, §4170 na dział
926, rozdz. 92695, §4430 z przeznaczeniem

na Szkolny Klub Sportowy. Zarząd

wyraził zgodę.
7. Zespołu

Szkół Technicznych

w organizacji

festynu

w Kole,

mundurowego.

ZST.D.0712.5.2019

- prośba

Pismo było rozpatrywane

o pomoc

na posiedzeniu

Zarządu Powiatu w dniu 16 stycznia br. wówczas Zarząd wyraził zgodę na wsparcie
finansowe w organizacji festynu w kwocie około 2.500,00 zł (koszt grochówki oraz
plakatów). Pani Naczelnik przekazała, że według dyrektora ZST zabezpieczone przez
Powiat

środki

będą niewystarczające.

Zarząd

z uwagi

na ograniczone

środki

finansowe nie wyraził zgody na zwiększenie kwoty wsparcia. Wydział OK powiadomi
szkołę,
Ponadto p. Pajor:
- poinformowała o planowanej dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 12.000,00 zł
z przeznaczeniem dla bibliotek szkolnych na rozwój czytelnictwa, środki własne jakie Powiat
będzie musiał zabezpieczyć
Szkół Ponadgimnazjalnych

wyniosą 3.000,00 zł. Dotacja zostanie udzielona dla Zespołu
w Kłodawie. Zarząd przyjął do wiadomości i powróci do tematu.

6

- przedstawiła kalkulację kosztów dla utworzenia oddziałów szkolnych 24 osobowych i 26
osobowych. Różnica kosztów wynosi od 1.200,00 zł do 4.000,00 zł.
- przedstawiła

zestawienie

porównawcze

planu wydatków

oświatowych

na 2019 r. wg

algorytmu podziału subwencji oświatowej oraz wg Powiatu Kolskiego przyjętego w budżecie
powiatu na 2019 r. Skarbnik poprosił aby Wydział OK uzupełnił tabelę o pozycję o jakie
środki wnioskowały szkoły i placówki. Z przedstawionego

zestawienia wynika, że różnica

między kwotą subwencji. a planem wynosi 2.095.257,80 zł, natomiast różnica między kwotą
subwencji dla szkół publicznych

a planami tych placówek - 1.276.703,61 zł. Pani Pajor

zauważyła, że Powiatu nie stać na utrzymanie obecnej sieci szkół. Starosta zapytał z czego
wynika niedoszacowanie

w budżecie na kwotę 4.470.44895

w Kłodawie. Pani Pajor poinformowała,

zł w pozycji dot. Prymusa

że Wydział OK w planie finansowym zabezpieczył

na ten cel ok. 9.000.000,00 zł i tak zostało przekazane do Wydziału Finansów natomiast przy
tworzeniu ogólnego budżetu Powiatu kwota ta została pomniejszona.
niedoszacowanie

w pozycji dot. Prymusa zmniejszy

się jeszcze

Skarbnik dodał, że

o ok. 2.000.000,00

zł

z przyznanych dodatkowo środków z subwencji. W kwestii budżetu dot. oświaty Starostowie
spotkają się z p. Naczelnik. Wicestarosta oczekuje od p. Pajor samodzielnego przygotowania
na piśmie optymalizacji

istniejącego

arkusza organizacyjnego

szkół oraz przedstawienia

własnych propozycji zmian w oświacie. Wicestarosta zwrócił uwagę, że p. Naczelnik nie
zawsze przygotowuje wnioskowane przez Zarząd dokumenty. Pani Pajor poinformowała, że
wszystkie dokumenty o jakie prosi Zarząd są przedkładane.
Ad 7
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa poruszył następujące tematy:
l) interpelacje Radnych Gminy Osiek Mały w sprawie: budowy sygnalizacji świetlnej z
radarowym

pomiarem

prędkości

na drodze powiatowej

Szlacheckie i Osiek Wielki oraz przeciwdziałaniu

nr 3205P w m. Dęby

niszczeniu drogi powiatowej nr

3205P przez pojazdy ciężarowe (głównie pojazdy PAK Górnictwo Sp. z 0.0.). Zarząd
przychyla się do wniosku Radnych i akceptuje budowę w 2019 r. jednej sygnalizacji
świetlnej z radarowym pomiarem prędkości na istniejącym przejściu dla pieszych
w m. Dęby Szlacheckie

na skrzyżowaniu

z drogami gminnymi

Borecznia i Żeromin. Szacowane koszty zaprojektowania

w kierunku m.

i wykonania instalacji to

120.000,00 zł. Możliwość funkcjonowania sygnalizacji uzależniona jest od podpisania
i realizacji

przyłącza

energetycznego

przez

dostawcę

energii.

Podstawowym
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warunkiem wprowadzenia

zgłaszanego zadania do realizacji w roku bieżącym jest

uchwalenie pomocy finansowej przez Gminę Osiek Mały dla Powiatu Kolskiego
w

wysokości

50%

kalendarzowym

kosztów.

Starosta

zaproponował

aby

w

każdym

roku

realizować wspólnie z gminami tego typu zadania (podział kosztów

50% Powiat, 50% Gmina). Zarząd przychylił się do propozycji. Odnosząc się do
interpelacji dotyczącej niszczenia drogi powiatowej nr 3205P przez pojazdy ciężarowe
PAK Górnictwo
interweniował
wojewódzkie

Sp. z

Zarząd

0.0.

w tej sprawie.

które z założenia są przystosowane

Kolski

0.0.

wielokrotnie

ruchu na drogi

do przejęcia ruchu ciężarowego.

informował, że poruszające się pojazdy

ładunki spełniają wszelkie normy i wymagania do poruszania się

i przygotowane

publicznymi,

powiatowych

że Powiat

Powiat wnosił o przekierowanie

W odpowiedzi PAK Górnictwo Sp. z

drogami

informuje,

nacisków

z przedstawicielami

pojazdy

nie

przekraczają

obowiązujących

na oś. W wyniku przeprowadzonych

PAK Górnictwo Sp. z

0.0.

na

drogach

rozmów i spotkań

doszło do przekierowania

połowy

ruchu ciężarowego na drogi wojewódzkie, samochody te są dodatkowo oznakowane,
a przedstawiciele PAK zobowiązali się do przeciwdziałania przejazdów kolumnowych
i uczulenia kierowców na bezpieczeństwo

ruchu drogowego. Ponadto w listopadzie

2018 r. Powiat zlecił rejestrację filmową dróg powiatowych wykorzystywanych

przez

PAK. Powiat będzie zabiegał o zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów PAK drogą
powiatową nr 3205P, jak również we współpracy ze służbami będzie starał się wymóc
na kierujących

stosowanie

się do istniejących

ograniczeń

mających

na celu

zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańcom.
2) pismo firmy UNIPLAN Sp. z

0.0.

informujące o planowanym

WD161 w ciągu drogi wojewódzkiej
z całkowitym

zamknięciem

remoncie wiaduktu

nr 470 (nad autostradą A2), co wiąże się

drogi wojewódzkiej.

W związku z powyższym

firma

zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na poprowadzenie objazdu drogą powiatową
nr 3218P na odcinku od miejscowości Daniszew, Police Średnie, Piaseczno, Ruszków
Drugi do Koła. Przewidywany czas trwania robót remontowych to 3 miesiące. Zarząd
zaopiniował pozytywnie.
3) interpelacja Radnego Powiatu Kolskiego p. Tornickiego - prośba dot. aktualizacji
dokumentacji

technicznej

Proboszczowskie-

dla drogi powiatowej

Dębno Królewskie-

nr 3427P

Kiejsze i w przypadku

na odcinku

Dębno

ogłoszenia

naboru
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w roku bieżącym złożenia wniosku o wsparcie zewnętrzne na realizację tego zadania.
Ponadto Radny prosi o dokonanie pilnego remontu na odcinku drogi: Kamień - Dębno
Janowice gm. Babiak (chodzi o odcinki od 150-200 m,

Proboszczowskie

oraz

miejsca

nakładkami).

między

Ponadto

na

ul.

Zielonej

w

Babiaku

należy

wypoziomować zapadnięte studzienki od kanalizacji deszczowej do poziomu asfaltu.
W kwestii realizacji przebudowy
Proboszczowskie

drogi powiatowej

nr 3427P na odcinku Dębno

- Dębno Królewskie - Kiejsze Zarząd przychyla się do wniosku

Radnego warunkując realizację zadnia partycypacją w kosztach przez Gminę Babiak.
Powiatowy Zarząd Dróg udzieli pisemnej odpowiedzi Radnemu.
4) interpelacja Radnego Gminy Koło p. Bilińskiego - dot. przebudowy drogi powiatowej
nr 3409P w miejscowości

Mikołajówek. Zarząd potwierdził zasadność przebudowy

w/w drogi oraz wyraził zainteresowanie współpracą z Gminą Koło w tym temacie na
ogólnie przyjętych zasadach (przy udziale finansowym Gminy Koło w wysokości
40% i Powiatu w wysokości 60% szacowanych kosztów inwestycji).
finansowe

współpracy

Powiatu

Kolskiego

Możliwości

z Gminą Koło na rok 2019 zostały

wyczerpane, jednak w przypadku woli współfinansowania

Gminy Koło w 2020 roku

możliwość realizacji inwestycji istnieje. Powiatowy Zarząd Dróg udzieli pisemnej
odpowiedzi Radnemu.
5) pismo

Powiatowego

zabezpieczenia

Zarządu

Dróg

w

Kole

(PZD/2211DT/44/2019)

-

dot.

środków finansowych na wyniesienie w teren przejścia dla pieszych

pomiędzy punktem przedszkolnym

a placem zabaw w pasie drogi powiatowej nr

3414P w Przedczu (wniosek Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i integracji środowiska
lokalnego "Z edukacją w przyszłość").

Zarząd powróci do tematu przy podziale

środków finansowych z nadwyżki w budżecie, obecnie należy wykonać bezkosztowo
oznakowanie przejścia.
6) dot. programu

Fundusz Dróg Samorządowych

- Dyrektor Kujawa poinformował

o warunkach finansowania zadań w ramach Funduszu. Starosta i Wicestarosta spotkają
się z Dyrektorem Kujawą w kwestii wybrania propozycji zadań drogowych, które
Powiat zgłosi do Funduszu, następnie zostaną one przedstawione Zarządowi.

Starosta poprosił p. Kujawę o przygotowanie

pism do Burmistrzów

Wójtów w sprawie

przedstawienia propozycji wspólnych inwestycji drogowych.
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Członek Zarządu Powiatu p. Banasiak poruszył temat dot. zakupu samochodu służbowego dla
Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Obecnie użytkowany samochód osobowy marki Polonez
Caro jest wyeksploatowany. Pan Banasiak poinformował, że Komisja Gospodarcza przychyla
się do zakupu samochodu na potrzeby PZO w Kole. Zarząd powróci do tematu.
Ad.8
Pani Wypychowska z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Rady Powiatu w sprawie obciążenia
Powiatu Kolskiego.

służebnością

Miejski Zakład Energetyki

przesyłu

omówiła projekt uchwały
działki będącej własnością

Cieplnej w Kole wystąpił z wnioskiem

o ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej z jednorazowym wynagrodzeniem służebności
przesyłu, na nieruchomości

(położonej w Kole) będącej własnością

Powiatu Kolskiego.

Powyższy wniosek związany jest z planowaną budową sieci ciepłowniczej. Zarząd nie wniósł
uwag do projektu uchwały.
Zarząd podjął dwie decyzje:
- w sprawie ustanowienia

trwałego zarządu nieruchomością

położoną

w m. Ladorudz.

Nieruchomość przekazano nieodpłatnie w trwały zarząd Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.
- w sprawie wygaśnięcia

trwałego

zarządu

Powiatowego

Zarządu

Dróg w Kole dla

nieruchomości położonej w Kole przy ul. PCK.
Ad.9
Wicestarosta
Kształcenia

poinformował
Ustawicznego

o współorganizacji
w

Kościelcu

z Zespołem

finału

Producentów Rolnych. Koszt. współorganizacji

Szkół

wojewódzkiego

Rolnicze

Olimpiady

Centrurn
Młodych

- 1.700,00 zł. Zarząd wyraził zgodę, środki

pochodzić będą z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Następnie Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
l.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, RN.0602.12.2019

- w związku ze

zwiększeniem środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie

kosztów pobytu

jednego

uczestnika

w warsztatach

terapii zajęciowej

należy

zabezpieczyć

12%

środków Powiatu w kwocie 13.912,80 zł. Zarząd wyraził zgodę.
2. Referat ds. Inwestycji i Zamówi eń Publicznych, IZP.272.3.6.2018.2019

- dot. zmiany

w budżecie na 2019 r. polegającej na zwiększeniu dochodów ze środków UE o kwotę
niezrealizowanych

wydatków w 2018 r. - 211.938,90 zł. Zarząd wyraził zgodę.
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Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

.............
~~..~~t
Podpisy Członków Zarządu:

.
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/
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l. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar

Banasiak

4. Zbigniew Szarocki
5. Henryk Tomczak
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