
Protokół nr 0022.24.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 10 kwietnia 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik lU" l do protokołu):

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

oraz

Amelia Woźniak - aczelnik Wydziału Finansów

Starosta powitał wszystkich obecnych a następnie na podstawie listy obecności stwierdził

wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych porządki m 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 0022.23.2019

z dnia 4 kwietnia 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad.3

Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak omówiła dwa projekty uchwał Zarządu Powiatu

Kolskiego:

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 roku.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O



Uchwala została podjęta jednogłośni i oznaczona Nr 0025.24.28.2019

• w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Kolskiego na lala 2019 - 2027.

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 ioznaczona r 0025.24.29.2019

astępnie p. Woźniak przedstawiła propozycje dodatkowych zmian do budżetu powiatu:

l. Urząd Gminy Kościelec, OR-2.0002.3.2019 - Uchwała Rady Gminy Kościelec

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania

inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P". Zarząd wyraził

zgodę.

2. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, GK.3034.07.2019 - przesunięcie środków

finansowych w kwocie 2.000,00 zł między paragrafami. Zmiany dot. realizacji

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014+

dot. cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienia e-usług.

Zarząd wyraził zgodę.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD.GK.044.04.20 19 - zwięk zenie dochodów

o kwotę 1.700,00 zł pochodzących z wpływów z tytułu opłat egzekucyjnych, opłaty

komomiczej i kosztów upomnień oraz z wpływów z odsetek od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłat. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie

wydatków na zakup usług zdrowotnych. Zarząd wyraził zgodę.

4. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.6.2019 - zmniejsza się wydatki

w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia §4210 o kwotę 700,00 zł oraz zakup

pomocy dydaktycznych §4240 o kwotę 800 00 zł z przeznaczeniem na wydatki

w zakresie szkoleń pracowników §4700 w związku z obowiązkowym

przeprowadzeniem szkolenia pracowników jednostki w zakresie udzielania pierwszej

pomocy. Niewykorzystane środki w §4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne)

przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych

pracowników §4010. Zarząd wyraził zgodę.
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Ad.4
Pełniąca obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole p. Wiśniewska przekazała bieżące informacje dot. sytuacji w szpitalu:

• poinformowała o przeprowadzon j w szpitalu kontroli Sanepidu. Protokół pokontrolny

zawiera zastrzeżenia dot. m.in. braku przeglądu budynku, braku przeglądów

kominowych, braku wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Pani

Wiśniewska przekazała, że brak wykonania tych zaleceń może skutkować nałożeniem

na SPZOZ kary finansowej. Członkowie Zarządu wyrazili zaskoczenie powstałą

sytuacją, na wcześniejszych posiedzeniach nie byli informowani przez poprzedniego

Dyrektora o takim problemie;

• zachodzi konieczność wymiany urządzenia chłodniczego do przechowywania zwłok

w prosektorium. Obecne urządzenie ulega awariom, najwięcej problemów sprawia

w okresie letnim. Pani Wiśniewska będzie chciała wystąpić do Zarządu o przyznanie

dotacji na wymianę urządzenia;

• w związku z podniesieniem kwalifikacji zawodowych przez część pielęgniarek będzie

konieczne zwiększenie ich wynagrodzeń;

• szpital wystąpi do Zarządu o przyznanie dotacji na zakup sprzętu ruchomego

niezbędnego do uruchomienia nowego budynku SPZOZ;

• poinformowała o zastrzeżeniach co do jakości wykonania niektórych prac

wykończeniowych w nowym budynku szpitala. Pani Wiśniewska zaprosiła członków

Zarządu na kolejne posiedzenie do szpitala. Zarząd przyjął zaproszenie;

• SPZOZ w Kole złożył wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie

kredytu;

• p. Wiśniewska powróciła do tematu obsady personelu medycznego na Oddziale

Wewnętrznym II. Poinformowała, że jest po rozmowach z lekarzami z Oddziału

Wewnętrznego l, którzy zaproponowali przyznanie im kontraktu zadaniowego na

Oddziale Wewnętrznym II, w ramach którego świadczyliby pracę także na tym

Oddziale;

• POZ w Lubońku - brak chętnych lekarzy do pracy w poradni, w związku z tym w

kolejnych miesiącach może pojawić się problem z prawidłowym funkcjonowaniem

poradni;
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• poradnia onkologiczna działająca przy SPZOZ w Kole p. Wiśniewska

poinformowała, że jest ona nierentowna, szpital dokłada do jej funkcjonowania.

Starosta przekazał, że zależy mu na utrzymaniu szpitala, wszystkie dodatkowe

elementy, które funkcjonują przy szpitalu i generują straty powinny zostać wygaszone.

Zarząd podzielił opinię Starosty;

• poruszono także kwestie zapasowego źródła dostępu do wody dla szpitala

w przypadku wystąpienia awarii sieci miejskiej. Wicestarosta zasugerował możliwość

skorzystania z wodociągu Gminy Kościelec w uwagi na bliskość położenia sieci

wodociągowej;

• na zakończenie p. Wiśniewska poinformowała o pozytywnej weryfikacji przez

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku SPZOZ dot.

termomodernizacji budynków szpitala.

Ad.S
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Szkudlarek poinformowała

o kończącym się okresie obowiązywania dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla

dyrektorów szkół. Zarząd powróci do tematu po zapoznaniu się ze złożonym w tej sprawie

materiałem. Następnie p. Szkudlarek omówiła następujące pisma:

l. Zespołu Szkół Teclmicznych w Kole - prośba o przedłużenie stanowiska

wicedyrektora dla p. Poronin. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie o rok szkolny.

2. Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Kole - prośba o ufundowanie 5

nagród dla członków zwycięskiej drużyny etapu powiatowego XXVII Ogólnopolskich

Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla szkół ponadgimnazjalnych oraz ich opiekuna.

Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie nagród do kwoty 500,00 zł oraz przekazanie

gadżetów promocyjnych powiatu. Środki na nagrody pochodzić będą z działu dot.

zdrowia. Wydział OK powiadomi Oddział PCK.

3. Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, OK.3021.16.4.20 19 - dot. przesunięcia między

rozdziałami środków finansowych w kwocie 100.728,00 zł z przeznaczeniem na

specjalną organizację nauki i metod pracy w związku z występowaniem uczniów

niepełnosprawnych w szkołach niepublicznych. Przesunięcie między rozdziałami

środków finansowych w Zespole Szkół Technicznych w Kole w kwocie 27.230,00 zł z

przeznaczeniem na wypłatę 75% ZFSŚ dla nauczycieli oraz pracowników

niepedagogicznych będących emerytami i rencistami, Zarząd wyraził zgodę.

4



4. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole, ZOEW.7071.6.2019 -

prośba o pomoc finansową w doposażeniu placu zabaw dla uczniów. Koszt zakupu

urządzeń to 19.451,84 zł. Zarząd wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania we

wnioskowanej kwocie. Wydział OK powiadomi jednostkę.

Na zakończenie p. Szkudlarek nawiązała do interpelacji Radnej Powiatu Kolskiego

p. Wapińskicj dot. przeprowadzenia remontu przeciekającego dachu sali gimnastycznej

Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole. Wydział OK wystąpi do

Dyrektora Drożdżewskiego o przesłanie informacji w tej sprawie.

Ad.6
Obecni na posiedzeniu p. Kujawa i p. Łączkowski z Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

poruszyli następujące tematy:

• dot. wejścia w życie w dniu 18.04.2019 r. Ustawy o elektronicznym fakturowaniu

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz

partnerstwie publicznoprawnym, która nakłada na wszystkie jednostki stosujące

Prawo zamówień publicznych obowiązek odbioru od wykonawcy towarów i usług

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem sy temu

teleinformatycznego zwanego platformą elektronicznego fakturowania. W związku

z objęciem od l stycznia 2017 r. wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu

kolskiego centralizacją rozliczania podatku VAT konto na platformie elektronicznego

fakturowania powinno zostać utworzone przez Powiat. Zarządzający kontem Powiatu

powinien dodać nowych użytkowników - jednostki organizacyjne. W związku

z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg prosi o założenie takiego konta idodanie PZD

jako użytkownika. Sprawą zajmie się Wydział Finansów.

• Wicestarosta poprosił pracowników merytorycznych PZD i Starostwa o konsultację

z Radcą Prawnym p. Ratajczyk w kwestii możliwości wpływu do Starostwa

Powiatowego w Kole ofert dot. zapytań ofertowych iprzetargów realizowanych przez

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

• pism p. Marka Jaźwińskiego, zamieszkałego w Warszawie dot. postępowania

egzekucyjnego w sprawie uregulowania opłat za zajęcie pasa drogowego. Dyrektor

Kujawa przybliżył członkom Zarządu ten temat, sprawą zajmuje się Powiatowy

Zarząd Dróg.
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• dot. remontu chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie (pismo Przewodniczącego

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. Marciniaka). Powiatowy Zarząd Dróg zwołał

spotkanie w tej sprawie, na którym obecny Burmistrz Kłodawy zadeklarował

partycypację w kosztach przebudowy chodnika na obowiązujących zasadach

w wysokości 50% kosztów inwestycji, szacowany całkowity koszt zadania to

120.000,00 zł. Zarząd powróci do lematu po znalezieniu wolnych środków na ten cel.

• pismo Urzędu Gminy W Babiaku, KM-VII.70l3.7.2019 - propozycja zadania

drogowego do realizacji wspólnie z Powiatem w kolejnych latach - przebudowa drogi

powiatowej nr 3406P Brdów - Przedecz na odcinku Brdów - Psary. Zarząd przyjął do

wiadomości.

• pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w KoJe,

SPZOZ.DŚM-ZP.073.21.2019 IK - w sprawie zabezpieczenia pasa zieleni ze

względu na utrudnioną widoczność przy wyjeździe z terenu SPZOZ w Kole. PZD

zagospodaruje w/w teren zielenią urządzoną. Zarząd przyjął do wiadomości.

• dot. budowy drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce. Dyrektor Kujawa

przekazał bieżące informacje w tej sprawie oraz poinformował o braku kosztorysu,

który ma przesłać projektant. Starosta przekazał, że interweniował w sprawie

pozwolenia wodnoprawnego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

• Dyrektor Kujawa powrócił do pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Kole,

PZD/221 /DT/51 /2019 - dot. wyrażenia zgody na zlecenie wykonania koncepcji

optymalnego rozwiązania (opracowanie zawierające 3 warianty: wariant l - 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. Starosta zaproponował umieszczenie spoczników oraz

budowę sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości. Dyrektor Kujawa

poinformował, że rozwiąże to tylko kwestie bezpieczeństwa pieszych, natomiast

większym problemem jest włączenie się do ruchu pojazdów z osiedla kwiatowego

i ul. Powstańców Wielkopolskich. Zarząd na posiedzeniu w dniu 04.04 br. wyraził

zgodę na zlecenie wykonania koncepcji optymalnego rozwiązania dla w/w

skrzyżowania.
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• p. Kujawa przedstawił tematykę planowanego spotkania z przedstawicielami

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, m.in. przebudowa drogi krajowej

nr 92 na odcinku Konin - Grzegorzew - Kłodawa oraz budowa ścieżki pieszo -

rowerowej na odcinku Koło - Kościelec. Zarząd zapoznał się.

• p. Kujawa powrócił do tematu budowy sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem

prędkości w Dębach Szlacheckich. Powiatowy Zarząd Dróg proponuje zakup

i montaż radaru prędkości na skrzyżowaniu jako rozwiązanie tymczasowe do

momentu budowy sygnalizacji świetlnej. Radar ten jest mobilny i będzie istniała

możliwość wykorzystania go w innym miejscu. Koszt jednego zestawu to

10.200,00 zł. Zarząd przystał na propozycję PZD i wyraził zgodę na zakup jednego

zestawu.

Starosta przedstawił pismo p. Ryszarda Frątczaka radnego Rady Miejskiej w Kłodawie

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na 2019 r.

z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej w Rycerzewie. Członkowie Zarządu przyjęli

do wiadomości i zauważyli, że stanowisko w tej sprawie powinien zająć Burmistrz Kłodawy

z uwagi na konieczność partycypacji Gminy w kosztach zadania. Powiatowy Zarząd Dróg

przygotuje odpowiedź dla radnego.

Ad.7

Starosta nawiązał do zbliżających się obchodów Święta arodowego Trzeciego Maja,

podczas którego odbędzie się wydarzenie pt.: "Głos Koła 1918 - 19" (wystawa poprzedzona

spektaklem muzyczno - teatralnym o charakterze patriotycznym). W związku z powyższym

Miejski Dom Kultury w Kole zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe tego projektu (zakup

niezbędnych elementów do zaprojektowania scenografii). Zarząd wyraził zgodę na udzielenie

wsparcia finansowego w kwocie 2.000,00 zł na zakup elementów do scenografii. Środki

pochodzić będą z Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego.

Następnie Starosta przedstawił dwa projekty uchwał:

• Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Powiatu Kolskiego. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy

Miejskiej Koło nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0037 ha, położonej w Kole

przy ul. PCK w związku z koniecznością uregulowania stanu prawnego
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nieruchomości przyległej, stanowiącej wła ność Gminy Miejskiej Koto. Zarząd nie

wniósł uwag do projektu uchwały.

• Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Kole oraz wyznaczenia zespołu kontrolnego.

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 ioznaczona Nr 0025.24.30.2019

Ponadto Zarząd rozpatrzył pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego,

BRZ.0004.11.2019 - dot. wniosku radnego Kasiorka w sprawie zakupu tabletów dla radnych.

Zakup ten pozwoli na dostarczanie materiałów na sesję w formie elektronicznej, co zapewni

szybszy przepływ informacji. Inw stycja ta usprawni pracę radnych podczas sesji i komisji

oraz umożliwi zdalny dostęp do dokumentów. Tablety przysługiwałyby radnym na czas

pełnienia ich funkcji. Rada Powiatu Kolskiego w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła

wniosek radnego Kasiorka. W związku z powyższym Przewodniczący Rady zwrócił się

z pro śbą o zabezpieczenie środków finansowych na powyższy cel. Zarząd wyraził zgodę na

zakup tabletów, Wydział Organizacyjny ustali koszt zakupu.

Ad.8

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków Zarządu:

l. Robert Kropidlowski ., .---
2. Sylwester Chęciński

3. Zbigniew Szarecki
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4. Henryk Tomczak
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