t.

"

Protokół nr 0022.23.2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 4 kwietnia 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godzinie 800. Obradom przewodniczył

Wicestarosta

Sylwester Chęciński.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):
l. Sylwester Chęciński
2. Zbigniew Szarecki
3. Henryk Tomczak
oraz
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik
Wicestarosta
stwierdził

powitał

wymagane

wszystkich
quorum

obecnych,
i przystąpił

a następnie

na podstawie

do omawianych

tematów

listy obecności
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 0022.22.2019
z dnia 28 marca 2019 r, nie wnosząc do niego uwag

j

poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.
Ad.3
Komendant Powiatowy Policji w Kole p. Foryński
budynku przy ul. Mickiewicza

nawiązał do możliwości zaadaptowania

14 w Kole (dawna siedziba SOSW w Kole) na potrzeby

policji. Komenda Wojewódzka Policji ustaliła zakres prac adaptacyjnych jakie należałoby
przeprowadzić w celu dostosowania budynku do potrzeb Komendy. Z uwagi, iż koszt ten jest
wysoki dostosowanie

budynku

niedogodnością

nadzór

jest

i przeniesienie
Konserwatora

Komendy jest nieopłacalne.
Zabytków

nad

budynkiem.

Dodatkową
W

związku

z powyższym Komendant nie może złożyć żadnej wiążącej deklaracji. Komendant Foryński

"

poinformował, że dąży do scalenia Komendy Powiatowej i jest zainteresowany pozyskaniem
gruntu w Kole.
Ad.4
Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kole p. Jokiel zwrócił się z
prośbą

o objęcie

patronatem

turnieju

Starosty

wiedzy

Kolskiego

pożarniczej

oraz

"Młodzież

ufundowanie

Zapobiega

upominków

Pożarom"

2019

dla uczestników

oraz

przygotowujących ich nauczycieli (40 kompletów). Turniej ma na celu poznawanie przepisów
oraz kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej.

Zarząd wyraził zgodę na objęcie turnieju patronatem

Starosty oraz

przekazanie upominków w formie gadżetów promocyjnych powiatu.
Ad.5
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p.

owaczyk omówił

projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie ogłoszenia konkursu" Rolnik Roku
Powiatu Kolskiego" i ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie.
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 3
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.23.26.2019

Następnie p. Nowaczyk zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w budżecie powiatu na
2019 r. W związku z organizacją konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego"

zachodzi

konieczność zabezpieczenia kwoty 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i statuetki
dla laureatów konkursu. Zarząd wyraził zgodę.
Ad.6

Zastępca

Naczelnika

Wydziału

Oświaty,

Kultury

i Sportu p. Szkudlarek

członkom Zarządu dane o jakie wnioskowali na jednym z wcześniejszych

przedłożyła

posiedzeń dot.

szkół i placówek powiatu kolskiego. Zarząd zapoznał się.
Następnie p. Szkudlarek poruszyła pisma:
1. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole, ZOEW.7071.5.2019dot. zwiększenia
w

związku

przedszkolnym

środków na wynagrodzenia
z

indywidualnym

i indywidualnym

i ZUS na łączną kwotę 7.633,86 zł

obowiązkowym
nauczaniem

rocznym

przygotowaniem

dzieci i młodzieży.

Z uwagi na
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posiadane przez Zespół w swoim budżecie wolne środki finansowe Zarząd nie wyraził
zgody na zwiększenie.

Jednostka pokryje koszty wynagrodzenia

i ZUS w ramach

środków własnych. Wydział OK poinformuje jednostkę.
2.

Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole, ZOEW.7071.2.2019
- informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
w ramach programu rządowego .Posiłek w szkole". Wsparcie finansowe obejmuje
m.in. doposażenie
o wsparcie

i poprawę standardu funkcjonujących

finansowe

organ

prowadzący

musi

stołówek, aby ubiegać się

zabezpieczyć

wkład

własny

w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. Zarząd wyraził zgodę na
przystąpienie do programu i zadeklarował zabezpieczenie wkładu własnego. Wydział
OK po informuje jednostkę.
3. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole, ZOEW.7071.3.2019wniosek Szkoły Podstawowej
finansowego

Specjalnej w SOSW w Kole o udzielenie wsparcia

na zakup pomocy dydaktycznych

w ramach rządowego

programu

"Aktywna tablica". W ramach programu planuje się zakupić 3 monitory interaktywne.
Całkowity

koszt

zakupu

wynosi

17.500,00

zł, wnioskowana

kwota

wsparcia

z programu to 14.000,00 zł a deklarowany wkład własny organu prowadzącego
3.500,00

zł. W związku

z powyższym

Dyrektor

ZOEW zwraca

to

się z prośbą

o zabezpieczenie wkładu własnego. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OK poinformuje

jednostkę,
4. Zespołu

Szkół

Rolnicze

D.072 l. 1.20 19 - prośba

.Kościelec"

z

Kształcenia

o wsparcie

finansowe
transport

przeznaczeniem

w Międzynarodowym
i Współczesnych"

Centrum

na

Ustawicznego

w

Kościelcu,

dla Zespołu

Tańca

Ludowego

w

z

związku

uczestnictwem

Festiwalu Folklorystycznym "Mieszanka Tańców Narodowych

w Macedonii. Całkowity koszt transportu wynosi 20.000,00 zł,

szkoła aktualnie dysponuje kwotą 7.000,00 zł. Pani Szkudlarek zauważyła, że Powiat
co roku przeznacza na funkcjonowanie Zespołu 7.000,00 zł, ponadto Stowarzyszenie
Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu mogło złożyć
ofertę w ramach

konkursu

dot. pożytku

publicznego.

Wicestarosta

spotka się

z przedstawicielami szkoły i Zespołu w tej sprawie.
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Ponadto p. Szkudlarek poinformowała o przeprowadzonej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu kontroli sanitarnej. W protokole z kontroli pojawiły
się zastrzeżenia co do stanu sanitarno - higienicznego i technicznego łazienek. Wicestarosta
poinformował

o wpływających

pismach

z jednostek

remontów, po zebraniu wszystkich zapotrzebowań
remonty.

Wydział

Oświaty

przygotuje

oświatowych

dot. planowanych

będzie można zaplanować najpilniejsze

odpowiedź

do Wielkopolskiego

Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Ad.7
Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego 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 3
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.23.27.2019
Ad.8
Pełniąca obowiązki

Dyrektora

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki Zdrowotnej

w Kole p. Wiśniewska przekazała bieżące informacje dot. sytuacji w szpitalu. Przekazała, że
główna księgowa złożyła wypowiedzenie

i obecnie przebywa na urlopie wypoczynkowym

w związku z tym p. Wiśniewska nie ma dostępu do wszystkich dokumentów finansowych
szpitala. Wicestarosta poprosił p. Wiśniewską o weryfikację kwestii zastępstw i ustalenie
stosownych procedur.
Następnie p. Wiśniewska poinformowała m.in. o:
- wysokości zobowiązań wymagalnych na koniec 2018 r. - ok. 1.303.000,00 zł;
- poszukiwaniu

lekarza do Poradni diabetologicznej

oraz lekarza internisty na Oddział

Wewnętrzny II;
- brakach kadrowych wśród pielęgniarek i położonych w SPZOZ w Kole;
- nakazach

zapłaty

za nieuregulowane

faktury za m.in. dostawę

prądu oraz badania

laboratoryjne;
- braku wykonywania planowych przeglądów aparatury medycznej;
- niesporządzeni u rocznego sprawozdania dot. dzierżawy terenów SPZOZ w Kole;
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- koszcie sprzętu ruchomego niezbędnego do uruchomienia nowego skrzydła budynku - ok.
800.000,00 zł (szpital wykorzysta też posiadany już sprzęt niezbędny na bloku operacyjnym);
- porozumieniu się z właścicielem firmy Kosbud, który chciał rozwiązać umowę z SPZOZ
w związku z nieuregulowaniem
- utrudnieniach widoczności

faktury za wykonane roboty budowlane;
przy wyjeździe z terenu szpitala spowodowanych

parkującymi w niedozwolonych

pojazdami

miejscach. Wice starosta poprosił o złożenie pisma w tej

sprawie wówczas sprawa zostanie przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole;
- spotkaniu z Zastępcą Burmistrza Koła w sprawie możliwości umorzenia SPZOZ w Kole
podatku od nieruchomości;
- ilości łóżek w sali wybudzeniowej

- pierwotnie

zakładano

3 łóżka, po dokonanej

weryfikacji ustalono, że wystarczą 2 łóżka.
Zarząd zapoznał się z bieżącą sytuacją SPZOZ i wyraził zaskoczenie powstałą sytuacją, na
wcześniejszych posiedzeniach członkowie Zarządu nie byli informowani przez poprzedniego
Dyrektora o takich problemach.
Skarbnik nawiązał do planowanego przez SPZOZ kredytu pytając czy będzie on zaciągnięty
w Banku Gospodarstwa Krajowego czy w innym banku. Pani Wiśniewska potwierdziła, że
kredyt będzie zaciągnięty w BGK.
Na zakończenie Wicestarosta poinformował o złej opinii. wśród mieszkańców powiatu dot.
Izby Przyjęć szpitala.
Ad.9
Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
przesunięcia

środków

finansowych

w Kłodawie, ZSP.0320.05.2019
w kwocie

1.354,00

- w sprawie

zł między

rozdziałami

z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki. Zarząd wyraził zgodę.
2. Stowarzyszenia Nowoczesnego
Polskiego

Związku

Łowiectwa

Łowieckiego

.Pasjonaci'' oraz Zarządu Okręgowego

w Koninie

-

prośba

o wsparcie

finansowe

warsztatów pn. "Dziczyzna w kuchni w roli głównej" mających na celu promocję
dziczyzny, kultury łowieckiej oraz zwiększenie świadomości w zakresie korzystania
ze zdrowych produktów.

Warsztaty odbędą się w ZSRCKU w Kościelcu. Zarząd

skierował pismo do ZSRCKU w Kościelcu wskazując szkołę jako współorganizatora
warsztatów.
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3. Kolskiego Towarzystwa Cyklistów w Kole - prośba o udzielenie pomocy finansowej
w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród za l miejsca w 5 kategoriach
wiekowych "XII Wyścigu Kolarskiego Nad Wartą - Puchar Starosty Kolskiego".
Zarząd zauważył, że KTC otrzymało już wsparcie finansowe m.in. na w/w zadanie
w ramach konkursu dot. pożytku publicznego.

Wydział OK powiadomi

Kolskie

Towarzystwo Cyklistów.
4. Zespołu Szkół Ekonomiczno
prośba o przekazanie
z przeznaczeniem

- Administracyjnych

dodatkowych

w Kole, ZSEA.3110.3.2019

środków finansowych

-

w kwocie 23.000,00 zł

na wykonanie przyłączenia budynku ZSEA w Kole do miejskiej

sieci ciepłowniczej. Zarząd wyraził zgodę.
5. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221/DT/57/2019
na ul. Warszawskiej
zachodnim.
partycypację

Na

w Kłodawie od skrzyżowania

spotkaniu

w kosztach

w

tej

sprawie

przebudowy

- dot. remontu chodnika

z ul. Przedecką

Burmistrz

chodnika

Kłodawy

w kierunku
zadeklarował

na obowiązujących

zasadach

w wysokości 50% kosztów inwestycji. Szacowany koszt inwestycji to 120.000,00 zł.
Zarząd powróci do tematu.
6. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD.GK.036.03.2019

- przekazanie sprawozdań

finansowych za 2018 r. Zarząd zapoznał się.
7. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/2211DT/51/2019 - dot. wyrażenia zgody na
zlecenie wykonania koncepcji optymalnego rozwiązania (opracowanie zawierające 3
warianty: wariant I - budowa sygnalizacji świetlnej, wariant II - budowa ronda,
wariant III - przebudowa skrzyżowania wg wymagań technicznych i użytkowych dla
dróg wojewódzkich)

dla skrzyżowania Alei Jana Pawła II z ul. Powstańców Wlkp.

oraz ul. Powstania Warszawskiego w Kole. Zarząd wyraził zgodę.
8. Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0332.2.2019

-

przekazanie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki
oraz informacji dodatkowej wraz z załącznikami. Zarząd zapoznał się.
9. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, O.PO.Z lS.053/7/2019 - odpowiedź na pisma Zarządu w sprawie przebudowy drogi krajowej
nr 92 na odcinku Konin - Grzegorzew - Kłodawa oraz budowy ścieżki pieszo rowerowej

na odcinku

Koło -

Kościelec.

Oba zadania

zostały

uwzględnione

6

w planach GDDKiA na lata kolejne, na dzień dzisiejszy GDDKi A trudno jest określić
wiążący termin ich realizacji. Zarząd zapoznał się.
10. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, O.PO.Z -154202.2 - 442 - 2019 - md - odpowiedź na pismo Zarządu w sprawie remontu poręczy
przy chodniku prowadzącym

do wiaduktu drogowego

nad autostradą

A2 w m.

Daniszew. Wymiana w/w barier ujęta jest w planie GDDKi A na I półrocze 2019 r.
Zarząd zapoznał się.
11. Gminy

Dąbie,

IOK.7226.22.2018

-

dot. przekazania

na rzecz

Gminy

Dąbie

dodatkowej kostki brukowej w celu wykonania przez Gminę w 2019 r. wymiany
nawierzchni
(dokończenie
brukowej

chodnika

w ciągu drogi powiatowej

zadania).

pozyskanej

Wykonanie

w m. Dąbie ul. Przemysłowa

przebudowy

od Powiatowego

Zarządu

chodnika

przy

użyciu

kostki

Dróg w Kole przeprowadzone

zostanie przez Gminę Dąbie w ramach środków własnych. Zarząd wyraził zgodę na
przekazanie

dodatkowej

kostki brukowej

Gminie. Sprawą zajmie się Powiatowy

Zarząd Dróg.
12. Gminy Olszówka,

GK.7226.3.2019

- propozycje

zadań drogowych

do realizacji

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P
Powierci e Kolonia - Mniewo na 3 odcinkach drogi; przebudowa drogi powiatowej nr
3404P Grzegorzew - Głębokie na odcinku od skrzyżowania

z drogą wojewódzką

W263 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3408P; przebudowa drogi powiatowej
nr 3437P Zawadka

- Błędów;

przebudowa

mostu nad linią kolejową

nr 131

w miejscowości Adamin. Zarząd zapoznał się.
13. Wójta Gminy Chodów, KDBP.7226.20.2019

- propozycja

realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

zadania drogowego do

przebudowa drogi powiatowej

nr 3411P na odcinku od drogi krajowej DK92 do torów kolejowych w m. Rdutów.
Zarząd zapoznał się.
14. Burmistrza Kłodawy, RZP.7021.2.8.2019

- propozycje w zakresie wspólnej realizacji

inwestycji drogowych: przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Głogowa granica gminy Kłodawa; przebudowa drogi powiatowej nr 3431 P Dzióbin - Rysiny
Kolonia - Bierzwienna;
drogi wojewódzkiej

przebudowa drogi powiatowej nr 3429P Bierzwienna

(od

nr 263) - Słupeczka - Okoleniec - granica gminy Kłodawa.

Zarząd zapoznał się.
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15. Urzędu Gminy Osiek Mały
realizacji

inwestycji

IZD.7234.15.2019

drogowych:

przebudowa

- propozycje w zakresie wspólnej
drogi powiatowej

nr 3423P Osiek

Wielki - Czołowo w miejscowości Osiek Wielki; przebudowa drogi powiatowej nr
3419P Budzisław Stary - Luboniek w miejscowości Osiek Mały Kolonia; przebudowa
drogi powiatowej

nr 3206P Stefanowo - Koło w miejscowości

Młynek. Zarząd

zapoznał się.
16. Urzędu Miejskiego
realizacji

w

w Kole, IP.7021.1.21.2019

ramach

Broniewskiego

Funduszu

Dróg

- propozycje zadań drogowych do

Samorządowych:

przebudowa

ulicy

od skrzyżowania z ul. 20 Stycznia do skrzyżowania z ul. Toruńską;

przebudowa ulicy PCK w Kole. Zarząd zapoznał się.
17. Gminy Przedecz, RGWI 7210.2.2019

- propozycje w zakresie wspólnej realizacji

inwestycji drogowych: przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Przedecz - Katarzyna
- Zalesie;

przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Nowa Wieś Wielka.

Zarząd zapoznał się.
18. Gminy Grzegorzew, RDS.7013.1.1.2019

- propozycje zadań drogowych do realizacji

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: przebudowa drogi powiatowej nr 3403P
Powiercie

Kolonia

-

Mniewo

na odcinku

przebiegającym

przez

miejscowości

Grzegorzew, Ponętów Dolny i Tarnówkę; przebudowa drogi powiatowej
Borysławice

Kościelne

- Złota na odcinku przebiegającym

ID'

3434P

przez miejscowości

Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe i Grodna. Zarząd zapoznał się.

Ad.lO
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Sylwester Chęciński
2. Zbigniew Szarecki
3. Henryk Tomczak
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