
Protokół nr 0022.21.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 26 marca 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 900• Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr l do protokołu):

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Zbigniew Szarecki

4. 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.

Ad2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.20.2019

z dnia 21 marca 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad.3

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Gminy Osiek Mały, Powiatowego Zarządu Dróg

w Kole, aczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa oraz p. Wajrak (Pracownia

Projektowa Inwestor) poruszyli temat dot. budowy drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno -

Drzewce. Powiat planuje złożenie wniosku o dofinansowanie na realizację w/w zadania

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zebrani dyskutowali o etapach prac związanych

z kompletowaniem niezbędnych dokumentów do wniosku, m.in. potrzebny będzie wniosek

z prawomocną ostateczną decyzją zrid, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, opinie
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Sanepidu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie, a także pozwolenia wodnoprawne. Pan Wajrak poinformował, że pozwolenie

wodnoprawne złożył już w Wodach Polskich, wniosek oczekuje na rozpatrzenie od kilku

tygodni - p. Wajrak przekazał, że są duże opóźnienia w rozpatrywaniu pozwoleń. Na wydanie

prawomocnej ostatecznej decyzji zrid potrzeba ok. 1,5 miesiąca. W związku z powyższym

ustalono, że wniosek o wydanie tej decyzji zostanie złożony na początku czerwca br.,

w kwestii pozwolenia wodnoprawnego będzie interweniował Starosta. Pan Wajrak

poinformował, że w kwietniu przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg przygotowaną

dokumentację. Następnie poruszono kwestie kosztorysu inwestycji, dyskusja dot. m.in.

przyjętych stawek związanych z karczowaniem lasów na gruntach prywatnych (p. Kujawa

zasugerował aby w tej kwestii wypowiedział SIę także Wydział Gospodarki

Nieruchomościami). Koszt inwestycji wg przedstawionego kosztorysu wyruesie

12.000.000,00 zł (bez odszkodowań), Starosta zauważył, że na poprzednim spotkaniu

projektant mówił o niższej kwocie. Powiat w budżecie na realizację budowy w/w drogi

zabezpieczył kwotę ok. 5.000.000,00 zł. W związku z powyższym Zarząd zwróci się do innej

firmy o weryfikację kosztorysu. Pan Wajrak również dokona korekty kosztorysu, należy

zweryfikować uwzględnione stawki oraz na ile to możliwe parametry techniczne. Wójt

Górczewski popiera dążenie do optymalizacji kosztów związanych z inwestycją oraz prosi

o złożenie wniosku o dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 3206P Luczywno -

Drzewce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W dalszej części posiedzenia uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg

w Kole oraz Gminy Osiek Mały. Wójt Górczewski poruszył temat drogi Koło - Sompolno

informując o pojawiających się spękaniach w jezdni, koleinach i zniszczonych poboczach.

Wójt nawiązał do dużego ruchu samochodów ciężarowych tą drogą, zwłaszcza pojazdów

PAK Górnictwo Sp. z 0.0. Zaproponował jednocześnie możliwość wprowadzenia

ograniczenia tonażu na drodze lub podpisania z Kopalnią porozumienia, w którym zobowiąże

się ona do naprawy powstałych szkód w drodze. Dyrektor Kujawa poinformował, że

wspomniana droga jest drogą tranzytową dla której nie ma alternatywnego objazdu (dla

pojazdów ciężarowych). Ponadto od dawna trwają rozmowy z PAK Górnictwo Sp. z 0.0. w tej

sprawie. Starosta poprosił o przesłanie protokołów i notatek związanych ze sprawą w celu

zapoznania się.



Następnie członek Zarządu Powiatu p. Szarecki powrócił do tematu budowy sygnalizacji

świetlnej z radarowym pomiarem prędkości w m. Dęby Szlacheckie pytając Wójta czy Gmina

będzie partycypowała w kosztach budowy. Wójt wyraził zainteresowanie przystąpieniem do

zadania i partycypacją w kosztach. Pan Szarecki zasugerował możliwość budowy w/w

sygnalizacji przy przejściu dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia w Dębach

Szlacheckich, na posiedzeniu Zarządu w dniu 13 marca br. Zarząd proponował budowę na

skrzyżowaniu z drogami gminnymi w kierunku m. Borecznia i Żeromin.

Na zakończenie Starosta poinformował o uczestniczeniu w spotkaniu z Wojewodą

Wielkopolskim w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych. Do dnia 12 kwietnia br. należy

złożyć wnioski o dofinansowanie, na realizację zadania będzie 12 miesięcy wszelkie kolizje

nie będą kosztami kwalifikowalnymi. Powiat planuje złożenie w kwietniu br. wniosków na

dofinansowanie następujących zadań drogowych: przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na

odcinku Powiercie Kolonia-Leśnica, przebudowa drogi powiatowej nr 3525P - ulica Szkolna

w Przedczu oraz dokończenie budowy ciągu pieszo - rowerowego od wysokości ronda

w Ruszkowie Drugim do Ruszkowa Pierwszego (w kierunku Dobrowa). Natomiast

w sierpniowym naborze wniosków planuje się następujące zadania: przebudowa drogi

powiatowej nr 3402P Dąbie - Lisice na odcinku drogi w m. Dąbie ul. Łęczycka oraz

ponowienie wniosku na zadanie, które nie zakwalifikuje się do dofinansowania

w kwietniowym naborze.

Zarząd wyraził także zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 50.000,00 zł

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3402P

Dąbie - Lisice na odcinku drogi w m. Dąbie ul. Łęczycka.

Ad.4
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Szkudlarek przedstawiła

następujące pisma:

a) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedczu - informacja o planowanych w 2019 r.

zawodach sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zarząd zapoznał się na

posiedzeniu w dniu 13 marca br. wyrażono zgodę na udzielenie wsparcia w kwocie

2.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego, który będzie wykorzystany podczas

organizacji m.in. Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

b) Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego W Kościelcu,

D.3132.2.20 19 - dot. przekazania środków finansowych lub zakupu sprzętu

sportowego na potrzeby szkoły. Pani Pajor na posiedzeniu w dniu 13 marca br.
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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.

c) Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.07l2.50.2019 - prośba o sfinansowanie

zakupu wieleparametrowej stacji meteorologicznej na potrzeby szkoły (koszt

całkowity 3.500,00 zł). Pani Szkudlarek poinformowała, że szkoła w swoim budżecie

w dziale 80115 posiada jeszcze wolne środki. Zarząd wyraził zgodę na zakup stacji

meteorologicznej ze środków własnych szkoły.

W dalszej części posiedzenia p. Szkudlarek nawiązała do niedoszacowania w budżecie

powiatu na 2019 r. na kwotę 4.470.448,95 zł w pozycji dot. Prymusa w Kłodawie (szkoła

niepubliczna). Pani Szkudlarek wyjaśniła, że na dzień 30.09.2018 r. szkoła złożyła informację

o 2 287 uczestnikach kursów kwalifikacyjnych. Na dzień 10.09.2018 r. w/w kursanci nie są

wykazywani w SIO dlatego otrzymana przez Powiat subwencja proponowana była mniejsza

niż ta ostateczna, którą Powiat otrzymał w marce. Ponadto przy obliczaniu projektu budżetu

pracownik obliczył wagi zgodnie z wnioskiem włożonym przez Prymusa. Pani Szkudlarek

podkreśliła, że Powiat nie potrzebuje dla Prymusa 10.594.208,00 zł. W momencie tworzenia

projektu budżetu zabezpieczono na Prymusa środki w kwocie 3.560.657,00 zł (reszta środków

miała zostać zwiększona po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w 2019 r.).

Według metryczki dla szkoły tej Powiat powinien zabezpieczyć środki w kwocie

8.031.1 05,95 zł, niedoszacowanie dot. Prymusa zmniejszy się jeszcze o ok. 2.800.000,00 zł

z przyznanych dodatkowo środków z subwencji. Zakładając 100% zdawalność kursantów

braknie jeszcze ok. 1.600.000,00 zł. Na zakończenie p. Szkudlarek poinformowała o ilości

uczniów w poszczególnych szkołach. Zarząd prosi Wydział OK o przygotowanie zestawienia

z podaniem ilości uczniów w poszczególnych szkołach, ilości uczniów w klasach, wysokości

zatrudnienia, metrażu poszczególnych szkół, ilości nadgodzin.

Ad.5
Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłożenia

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego i sprawozdania rocznego

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole za 2018 rok.
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Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.21.23.2019

Następnie Skarbnik nawiązał do pisma Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole, SPZOZ. GK.071.13 .20 19 w sprawie poręczenia kredytu SPZOZ przez

Powiat. Kwota kredytu to 1.935.000,00 zł + odsetki 206.062,30 zł ze spłatą rozłożona na 5 lat.

Starosta zapytał czy w przypadku kredytu bankowego szpital nie powinien zastosować ustawy

prawo zamówień publicznych. Skarbnik przekazał, że szpital w piśmie z dnia 15 lutego br.

informował, że zgodnie z zapisami art. 4 pkt 3 lt ja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są

pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, kupnem lub

zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu

ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem kredytów

zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w granicach upoważnień zawartych

w uchwale budżetowej. Starosta poprosił aby Artur Szafrański skonsultował ten temat z radcą

prawnym Starostwa. Zarząd wyraził zgodę na poręczenie kredytu dla SPZOZ w Kole

w kwocie 1.935.000,00 zł (na kwotę składa się poręczony wcześniej przez Powiat kredyt

w kwocie 765.000,00 zł oraz kwota na pokrycie wyroku sądowego) + odsetki 206.062,30 zł

z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z faktur za roboty wykończeniowe

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 (zgoda Zarządu Powiatu z dnia

27.02.2019 r.), a także na pokrycie wyroku sądowego.

Ad.6
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa iLeśnictwa p. Nowaczyk poinformował

o:

l. Konkursie "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego" - przedstawił założenia regulaminu

i kwestie organizacyjne związane z ogłoszeniem konkursu. Organizatorem będzie (jak

w zeszłym roku) Zarząd Powiatu Kolskiego wraz z Radą Powiatową Wielkopolskiej

Izby Rolniczej. Informacja o konkursie (w formie ulotki) zostanie zamieszczona na
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stronie internetowej Powiatu, zostanie także przesłana do Gmin z terenu powiatu oraz

do sołectw. Kapituła zostanie ustalona w późniejszym terminie. Zgłoszenia do

konkursu będą przyjmowane do 31.05. br. Przewiduje się również wręczenie statuetki

dla zwycięzcy, p. Nowaczyk zbierze oferty od firm wraz z cennikiem wykonania

statuetki. Na budżet konkursu składają się środki Ludowego Banku Spółdzielczego

(1.000,00 zł), w ramach środków własnych Naczelnik proponuje zabezpieczenie

4.000,00 zł. Zarząd poprosił aby Naczelnik poszukał jeszcze innych sponsorów.

2. piśmie Zespołu Szkół Technicznych w Kole - dot. Sfinansowania zakupu stacji

meteorologicznej na potrzeby szkoły. Zarząd rozpatrzył już to pismo, szkoła dokona

zakupu w ramach środków własnych.

3. instalacji w Zespole Szkół Technicznych w Kole sensora jakości powietrza, dane

z sensora można sprawdzić także na stronie internetowej Starostwa. Starosta poprosił

p. Nowaczyka aby poinformować lokalne media i rozpropagować wśród mieszkańców

informacji, że można sprawdzać dane dot. jakości powietrza.

4. ustaleniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

terminu spotkania z pracownikami gmin i starostwa oraz z mieszkańcami w kwestii

dot. Programu Czyste powietrze. Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia br. Zarząd

przyjął do wiadomości.

Ad 7

Pani Lilia Urbaniak omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

rozwiązania stosunku pracy z Panem Cezarym Chmieleckim - Dyrektorem Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.21.24.2019

Następnie p. Urbaniak poinformowała o fakturze przedstawionej przez Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole na kwotę 14l.670,51 zł dot. ona przyznanej

dotacji na zadanie pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług
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medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu kolskiego". Zarząd wyraził zgodę

na przekazanie środków.

Ad.8

Starosta przedstawił członkom Zarządu Powiatu p. Iwonę Wiśniewską informując, że pełniła

funkcję Zastępcy dyrektora ds. administracyjno - gospodarczych w Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole. W związku z rezygnacją p. Chmieleckiego

ze stanowiska Dyrektora Starosta złożył p. Wiśniewskiej propozycję objęcia stanowiska p.o.

Dyrektora SPZOZ w Kole od dnia 1 kwietnia br. do czasu wyboru nowego Dyrektora

w ramach konkursu. Pani Wiśniewska przyjęła propozycję dziękując za okazane zaufanie.

Starosta zapytał o rozeznanie w bieżącej sytuacji szpitala, zwłaszcza realizowanego 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 kolskiego". Pani Wiśniewska poinformowała, że z uwagi na

przebywanie na zwolnieniu chorobowym nie jest na bieżąco w kwestiach związanych z tym

zadaniem. Poinformowała także, że w czasie swojej obecności w pracy wnioskowała do

Dyrektora Chmieleckiego o zabezpieczenie 1.200.000,00 zł na sprzęt w zabudowie. Starosta

chciałby aby ta inwestycja została zakończona do końca czerwca br. oraz aby p. Wiśniewska

po wdrożeniu się w nowe obowiązki jako p.o. Dyrektora przedstawiła jakie jeszcze kroki są

konieczne do podjęcia aby zakończyć w/w zadanie i uruchomić funkcjonowanie nowo

wybudowanego skrzydła szpitala. Pani Wiśniewska przekazała, że chciałaby przeprowadzić

audyt w SPZOZ w celu zapoznania się z sytuacją szpitala na dzień objęcia przez nią

stanowiska p.o. Dyrektora. Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie audytu. a zakończenie

poprosiła Zarząd o wsparcie iwspółpracę.

Ad.9

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
~ ,\
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak
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