Protokół nr 0022.20.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 21 marca 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie

930.

Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr l do protokołu):
l. Robert Kropidłowski
2. Zbigniew Szarecki
3. 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 0022.19.2019
z dnia 13 marca 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty ipodpisany.
Ad.3
Przedstawiciele NSZZ Solidarność (p. Sikorski i p. Kaszyński) oraz Związku
Polskiego (p. Nowak)

poruszyli m.in. temat podwyżek

auczycielstwa

dla nauczycieli.

Poinformowali

o rozmowach jakie toczą się w tej kwestii z rządem oraz o wynikach przeprowadzonego
w szkołach na terenie powiatu kolskiego referendum w sprawie gotowości do przystąpienia
do ogólnopolskiego

strajku. Pan Sikorski przekazał,

że wyniki wskazują

na gotowość

nauczycieli w powiecie do strajku. Podkreślił jednocześnie, że w SOSW w Kole niezależnie
od strajku zaplanowane

egzaminy

w poprzedniej

dodatku

kadencji

odbędą

się. Następnie

motywacyjnego

nawiązano

nauczycieli

do zmniejszenia

z 5% na 4%. Starosta

poinformował, że Powiat będzie chciał przywrócić wysokość dodatku motywacyjnego na 5%
od września 2019 r. oraz wyciągnąć

dodatek stażowy z minimalnego

wynagrodzenia.

W kwestii dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy będzie można przystąpić do rozmów
w przyszłym roku po podziale subwencji. Starosta przekazał, że rozważa się możliwość
utworzenia centrum usług wspólnych

które zajmowałoby się m.in. kwestiami finansowymi

wszystkich szkół ponadpodstawowych.

Przedstawiciele

obszary, w których można poszukać oszczędności
funkcyjnego

dla dyrektorów,

związków

zawodowych

m.in.: uregulowanie

dokonanie analizy zatrudnienia

wskazali

kwestii dodatku

w administracji

i obsłudze,

zastępstwa nauczycieli - zamiast zatrudniać nowych nauczycieli w ramach zastępstwa można
wspomóc się nauczycielami z innych szkół w powiecie.
Ad.4
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin omówiła projekty uchwał
Rady Powiatu Kolskiego:
•

w sprawie
Rehabilitacji

ustalenia

wysokości

środków

Osób Niepełnosprawnych

zadań z zakresu

rehabilitacji

finansowych

przypadających

zawodowej

Państwowego
na realizację

i społecznej

Funduszu
określonych

osób niepełnosprawnych

w Powiecie Kolskim w 2019 r.
•

w

sprawie

podniesienia

wysokości

wynagrodzenia

dla

rodzin

zastępczych

zawodowych.
Zarząd nie wniósł uwag do projektów w/w uchwał.

Następnie p. Rusin przedstawiła

informację z działalności Powiatowego

Centrum Pomocy

Rodzinie w Kole za 2018 r. oraz sprawozdanie z efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej za 2018 r. Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag.

Dyrektor PCPR w Kole poruszyła również temat złożonych

do Zarządu Powiatu pism

PCPRu:
1. nr 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 na posiedzeniu w dniu 13.03.2019 r.
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2.

nr FK.300 1.1.20 19 Utworzenie

dot.

w planie dochodów

§0920 - naliczone
wykonawczym

paragrafów:

odsetki w wysokości

do egzekucji
płatnika

123,00

w planie

Zmiany

podatku

wydatków

wynagrodzenia

przesunięć

między

paragrafami.

z podwyższenia

zajmowanych

finansowe

umowy

zlecenia

w kwocie
osoby

pracach gospodarskich
Powiatowe

zarządczej

Pomocy

podatku

Rodzinie

tytułem

ogólnej

kwocie

123,00

dochodowego

zwiększenia

zł
oraz

planu w §4400

pomieszczeń

biurowych

zwraca się z prośbą o dodatkowe

zł w związku
przy

(l 1,60 zł),

o kwotę

za użyczenie

jednostka

z zatrudnieniem

sprawowaniu

w rodzinie zastępczej

Centrum

zwiększenia

Konieczność

opłaty

32.312,00

do pomocy

dot.

r.

z przekazywaniem

w planowanej

płatnika

przez PCPR. Jednocześnie

środki

Ponadto

miesięcznej

na 2019

z wystawionym

§0970 - w związku

dochodowego

0,3%

wynika

finansowym

838,06 zł w związku

z przekazywanego
środków

w planie

§0640 - koszty upomnienia

administracyjnej,

0,3% wynagrodzenia
zł.

zmian

dokonania

opieki

zawodowej.

na podstawie

nad dziećmi

i przy

Zarząd wyraził zgodę.

w Kole przygotuje

zarządzenie

dot. kontroli

w jednostce.

Ad.S
Dyrektor

Powiatowego

- dot. obwodnicy

drogi powiatowej

Kujawą i p. Wajrakiem
- dot. rozliczenia

(projektantem)

kosztów

zimowego

luty 2019 r. - 88.370,13

2018/2019

Starosta
w Koninie

Łuczywno

poinformował

o

uchylających

tematy:

utrzymania

że Powiatowy

utrzymania

zimowym

dróg od początku

Kolegium

(dot. egzekucji

Dyrektor

2018/2019

za

sezonu

zł. Zarząd przyjął do wiadomości.

Samorządowego

postanowienia

pasa drogowego).

Zarządu.

dróg w sezonie

- 647.866,57

postanowieniach

Zarząd spotka się z Dyrektorem

posiedzeniu

zł. Koszty zimowego

zaskarżone

z tytułu opłat za zajęcie

- Drzewce.

na kolejnym

do końca lutego 2019 r. wyniosły

i poinformował,

następujące

m. Koła. Zarząd powróci do tematu w innym terminie.

- dot. przebudowy

miesiąc

Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa poruszył

Kujawa

Odwoławczego

należności

przybliżył

pieniężnych

temat

w/w spraw

Powiatu

Kolskiego

Zarząd Dróg zajmuje się ich rozwiązaniem.

Ad.6
Skarbnik

przedstawił

i sprawozdanie

sprawozdanie

roczne z wykonania

Opieki Zdrowotnej
779,58 zł, natomiast

roczne

z

wykonania

planu finansowego

w Kole za 2018 rok. Wykonanie
wykonanie

planu wydatków

budżetu

Samodzielnego
planu dochodów

Publicznego

Zakładu

za 2018 rok - 86 240

za 2018 rok wynosi 91 618 114,70 zł.
3

Ponadto Skarbnik poinformował o:
- decyzji o umorzeniu w całości opłaty za zwrot dotacji do budżetu Powiatu Kolskiego
w wysokości 14.461,59 zł wraz z kosztami upomnienia (l l ,60 zł) i odsetkami podatkowymi
za zwłokę (6.086,50 zł). Naczelnik Urzędu Skarbowego w KoLe postanowieniem

z dnia

16.12.2016 r. umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec majątku zobowiązanego
Łódzkiego

Stowarzyszenia

Pomocy

Dzieciom,

Młodzieżowy

Ośrodek

Wychowawczy

"Skrawek Nieba" w Dębinie. Powyższy organ egzekucyjny ustalił, iż w toku prowadzonego
postępowania stwierdzono, że zobowiązany nie posiada żadnego majątku, z którego można by
skutecznie

przeprowadzić

egzekucję.

Zobowiązany

nie

ma

również

żadnego

źródła

dochodów, z którego możliwe byłoby skuteczne prowadzenie egzekucji. Ponadto ustalono, że
zobowiązany

pod wskazanym

adresem nie prowadzi już działalności.

Samodzielnego

Publicznego

Zarząd przyjął do

wiadomości.
piśmie

SPZOZ.GK.071.12.2019

Zakładu

- prośba o zabezpieczenie

1.170.000,00 zł z przeznaczeniem

Opieki

Zdrowotnej

Kole,

spłaty planowanego kredytu w kwocie

na pokrycie wyroku sądowego.

powrócili do tematu rezerwy zabezpieczonej

w

Członkowie

Zarządu

w budżecie SPZOZ na 2019 r. Skarbnik

zaproponował żeby szpital rozważył możliwość zapisu w umowie z bankiem, jaki będzie
udzielał kredytu, opcji wcześniejszej spłaty kredytu w przypadku gdyby szpital mógł pokryć
wyrok sądowy z własnych środków pochodzących

z zabezpieczonej

w budżecie SPZOZ

rezerwy. Zarząd wyraził zgodę na poręczenie kredytu w kwocie 1.170.000,00 zł + odsetki
(spłata kredytu rozłożona na 5 lat). SPZOZ musi dostarczyć informacje dot. wszelkich opłat
związanych z kredytem oraz harmonogram spłat.
Ad 7

Pani Wypychowska

z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

omówiła projekt uchwały

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
bonifikaty

udzielonej

Gminie Miejskiej

Koło w związku

od żądania zwrotu

ze sprzedażą

nieruchomości

zabudowanej w Kole, przy ul. Mickiewicza 27. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Ponadto p. Wypychowska
Województwa

poinformowała

Wielkopolskiego

o wpływie pisma z Urzędu Marszałkowskiego

w sprawie doprecyzowania

terminu możliwości

nabycia

przez Powiat Kolski nieruchomości położonej w Kole przy ul. Poniatowskiego 25, działka nr
56/2. Zarząd zaplanował

nabycie w/w nieruchomości

w ramach środków

finansowych
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z nadwyżki budżetowej, która zostanie rozdysponowana

w kwietniu br. wówczas możliwe

będzie określenie ostatecznego terminu nabycia w/w nieruchomości.
Ad.8
Następnie Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
1. Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.0712.50.2019
zakupu

wieloparametrowej

stacji

meteorologicznej

- prośba o sfinansowanie

na potrzeby

szkoły

(koszt

całkowity 3.500,00 zł). Zarząd powróci do tematu.
2. Wójta

Gminy

remontowych

Chodów,

KDBP.7226.18.2019

-

dot. uwzględnienia

w planach

drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej DK92 do

torów kolejowych w m. Rdutów. Starosta poruszy ten temat przy okazji spotkania
z Wójtami i Burmistrzami w sprawie inwestycji drogowych.
i Katastru, GK.3034.05.2019

3. Wydziału Geodezji, Kartografii

- zmiany w planie

finansowym polegające na zmniejszeniu środków w dziale 710 rozdz. 71012 §4300
o kwotę 16.200,00 zł oraz utworzeniu §4170 w dziale 710 rozdz. 71012 na kwotę
16.200,00 zł z przeznaczeniem

na umowę zlecenie z inspektorem

nadzoru (dot.

tworzenia bazy GESUT. Zarząd wyraził zgodę.
4. Urzędu

Miejskiego

obrazujący

w Kole,

KS.7231.02.2019

wpływy z tytułu opłat wnoszonych

-

wydruk

ksiąg

w parkomatach

rachunkowych
ustawionych

na

drogach powiatowych (za miesiąc luty 2019 r.). Zarząd przyjął do wiadomości.
5. Inspektora ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu
zbiorowego,

ZRT 7140.3.P.2019

- odpowiedź

na pismo mieszkańców

Sołectwa

Chrzanowo w sprawie zwiększenia liczby połączeń komunikacji autobusowej między
miejscowościami

położonymi

na wschód od Chodowa z miastami Koło i Kutno.

Powiat Kolski zawarł porozumienie dot. przekazania Miastu Konin zadań w zakresie
organizacji

publicznego

transportu

zbiorowego

zgodnie, z którym uczestniczące

w porozumieniu Powiaty realizują przewozy pasażerskie wyłącznie z miejscowości,
w których mieszczą się siedziby poszczególnych
mieści się siedziba
przewozach
wykonywanego

Powiatu. Natomiast

pasażerskich
w granicach

w

ramach

Gmin do miejscowości,

kompetencje
publicznego

administracyjnych

w której

organizatora

w gminnych

transportu

zbiorowego

danej gminy jest Gmina. Zarząd

zapoznał się.
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6. Wójta

Gminy

miejscowego

Kościelec,

ROŚ-l

6721.2.2018

planu zagospodarowania

-

przestrzennego.

dot.

uzgodnienia

projektu

Zarząd skierował pismo do

rozpatrzenia przez Wydział Architektury i Budownictwa.
7. Burmistrza Kłodawy, RZP.6722.7.2018 - dot. uzgodnienia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego.

Zarząd skierował pismo do rozpatrzenia

przez

Wydział Architektury i Budownictwa.
Ad.9
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski
2. Zbigniew Szarecki
3. Henryk Tomczak
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