Protokół nr 0022.27.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 8 maja 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył Starosta Robert
Kropidłowski.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):
l. 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.l
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.26.2019
z dnia 24 kwietnia 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.
Ad.3
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa omówił projekt uchwały
Zarządu Powiatu Kolskiego

w

sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego

spółkom wodnym z przeznaczeniem

na bieżqce utrzymanie wód i urzqdzen wodnych czyli

eksploatację, konserwację oraz remonty w celu zachowaniafunkcji

wód i urządzeń.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
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- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
U chwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.27.32.2019

Ponadto Naczelnik poinformował o:
- uzależnieniu

przez Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki

w Poznaniu terminu naboru wniosków dot. usuwania wyrobów zawierających
uruchomienia

Programu

Priorytetowego

przez Narodowy

Fundusz

Ochrony

Wodnej
azbest od

Środowiska

i Gospodarki Wodnej. Zarząd przyjął do wiadomości;
- harmonogramie
Wielkopolskiego

naboru

wniosków

Regionalnego

o dofinansowanie

Programu Operacyjnego

Poddziałanie 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie

w trybie

konkursowym

dla

2014+ na 2019 r., Działanie 4.2,

wyrobów zawierających

azbest. Zarząd

przyjął do wiadomości

Następnie

Starosta

o dofinansowanie
wyjaśnień

w

poinformował
organizacji

tej

o dofinansowanie

sprawie,

o odrzuceniu

Dni Ziemi prosząc
Naczelnik

Dni Ziemi od 2017

odrzucony. WFOŚiGW zakwalifikował

przez

Naczelnika

poinformował,
L,

W

WFOŚiGW

że

wniosku

Nowaczyka
Powiat

Powiatu

o złożenie

składa

wnioski

tym roku wniosek został po raz pierwszy

wniosek Powiatu do działania szkolenia, seminaria,

podczas gdy Powiat złożył wniosek w ramach działania olimpiady, konkursy. W związku
z powyższym WFOŚiGW zakwalifikował

wniosek jako złożony w ramach dwóch działań

i dlatego został on odrzucony.
Starosta nawiązał także do spotkania z Nadleśniczym Nadleśnictwa Koło w sprawie nadzoru
nad lasami. Obecnie obowiązująca

w powiecie stawka nadzoru wynosi 16,50 zł/ha i jest

najniższą w okolicy. W związku z powyższym Starosta zaproponował stopniowe zwiększanie
wysokości stawki, w 2020

L

byłoby to 18,00 zł/ha a w 2021 r. 19,50 zł/ha. Zarząd wyraził

zgodę.
Ad.4
Przedstawiciele

Powiatowego

Zarządu

Dróg

w

KoLe (p.

Kujawa,

p. Łączkowski,

p. Orchowska) poruszvli nastenniące tematy:
1. sprawa

p.

z nieuregulowamem

dot.

postępowania

egzekucyjnego

w

związku

nafeżności za zajęcie pasa drogowego. Główny księgowy PZD

poinformował,

że zostało przygotowane

stosowne postanowienie

w tej sprawie.

Zarząd przyjął do wiadomości.
2. sprawa

dot.

z nieuregtuowantem

postępowania

egzekucyjnego

w

związku

rrarezrrosci za zajęcie pasa drogowego. W związku ze złożeniem

przez p

zażalenia na postanowienie Zarządu Powiatu Kolskiego zostało

ono przekazane

do Samorządowego

Kolegium Odwoławczego

w Koninie. Zarząd

przyjął do wiadomości.
3. przedstawili

rozliczenie kosztów zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym

2018/2019 - 646.091,11 zł brutto, jest to o 227.155,75 zł więcej niż w sezonie
2017/2018. Zarząd przyjął do wiadomości.
4. pozyskanie

destruktu w związku z remontem autostrady A-2 w okolicach węzła

Dabie. Destrukt mógłby zostać wykorzystany na uzupełnienie ubytków w poboczach
dróg

powiatowych.

Z

uwagi

na

problemy

logistyczne

Zarząd

nie

wyraził

zainteresowania pozyskaniem destruktu.
5. remont

chodnika

przy ul. Sienkiewicza

w Kole - Spółdzielnia

Mieszkaniowa

realizując remont chodnika w części weszła w pas drogowy, obecnie zwróciła się o
pokrycie kosztów remontu za część chodnika leżącego w pasie drogowym. Dyrektor
Kujawa

poinformował,

zainteresowane

że

Powiat

nie

zlecał

remontu

chodnika,

PZD

jest

remontem schodów przy tym chodniku. Zarząd wyraził zgodę na

remont schodów (PZD przygotuje wycenę) natomiast na zapłatę za remont chodnika
nie wyrażono zgody.
6. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/221/DT/82/2019

- dot. wyrażenia opinii przez

Radcę prawnego p. Ratajczyk w sprawie możliwości składania ofert dot. zapytań
ofertowych oraz przetargów realizowanych

przez PZD do Starostwa Powiatowego

w Kole. Zarząd przyjął do wiadomości.
7. Powiatowy

Zarząd Dróg w Kole, PZD/2211DT174/2019

zestawienie

gminnych

propozycji zadań drogowych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Zarząd zapoznał się.
8. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/221IDT/81/2019
projektowej

wraz

z kosztorysami

powiatowej

nr 3206P

Łuczywno

i przedmiarami
-

Drzewce"

- przekazanie dokumentacji
na "Budowę
oraz

"Budowę

odcinka

drogi

odcinka

drogi

wewnętrznej w Drzewcach". Pan Kujawa przedstawił swoje uwagi do przedłożonych

3

dokumentów

(pismo nr PZD/221/DT/85/2019)

uwag zgłaszanych

na wcześniejszych

Ponadto dokumentacja

spotkaniach

me zawiera

z projektantem.

Wicestarosta

i Dyrektor Kujawa spotkają się z firmą projektową w tej sprawie.
9. Powiatowy

Zarząd

Dróg

finansowym: zwiększenie
stopniem

realizacji

pobieranych

w Kole,

PZD.GK.061.05.2019

-

zmiany

w planie

dochodów o kwotę 50.000,00 zł w związku z wysokim

dochodów

przez jednostki

w

§0490

samorządu

"Wpływy
terytorialnego

z innych

lokalnych

na podstawie

opłat

odrębnych

ustaw". Środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków w §4300 "Zakup usług
pozostałych". Zarząd wyraził zgodę.
10. Powiatowy

Zarząd

Dróg w Kole, PZD/GKl063/05/20

środków finansowych

19 -

dot. zabezpieczenia

w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem

na opracowanie

projektu budowlanego zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej numer 3413P na
odcinku Zbójno - Długie" w celu złożenia wniosku w ramach naboru do Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie

środków

w ramach środków pochodzących ze zwiększonych dochodów Powiatowego Zarządu
Dróg w Kole (pismo nr PZD.GK.061.05.2019).
11. Starostwo Powiatowe w Koninie, ZDP-ZE-41 02-1112019 - prośba o wyrażenie opinii
dotyczącej

pozbawienia

kategorii

drogi

powiatowej

poprzez

wyłączenie

z użytkowania części drogi nr 3196P. W związku z powyższą prośbą Dyrektor Kujawa
przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia opinii
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.27.33.2019

Starosta przedstawił

pismo Starostwa Powiatowego

w Koninie, ZDP-ZM-4100-1I2019

-

ponowna propozycja współpracy przy realizacji zadania "Budowa przeprawy mostowej przez
rzekę Wartę w m. Biechowy wraz z niezbędnymi
w kosztach

finansowania

i współfinansowaniem

inwestycji.

Zarząd

drogami dojazdowymi"

nie wyraził

zainteresowania

oraz pomocy
współpracą

w/w zadania. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przygotuje odpowiedź.
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Ad.5
Daniel Sowiński

z Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

przedstawił

ofertę Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie dot. miejsca reklamowego na
bilecie elektronicznym (Em-karta). Koszt jednej Em-karty wynosi 7,00 zł netto, dodatkowo
istnieje możliwość przeprowadzenia

kampanii reklamowej w formie ekspozycji plakatów

w autobusach, ulotek dołączonych do biletu miesięcznego lub reklamy w innej formie. Zarząd
wyraził zgodę na zakup miejsca reklamowego

na biletach przeznaczonych

dla uczniów

z powiatu kolskiego oraz umieszczenie reklamy na autobusie. Wydział PZ doprecyzuje ilość
biletów oraz koszt umieszczenia reklamy na autobusie.

Pani LilIa Urbaniak przedstawiła

projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego

powołania Komisji konkursowej

w celu przeprowadzenia

postępowania

w sprawie

konkursowego

na

wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole. Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag do projektu.

Ponadto p. Urbaniak poinformowała

o zbliżającym się końcu kadencji (maj 2019 r.) Rady

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Zarząd powróci
do tematu.

Obecni na posiedzeniu:

Komendant

Powiatowy

Państwowej

Straży Pożarnej

w Kole,

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa oraz p. Lilla Urbaniak poruszyli temat dot.
odbioru nowo wybudowanego

budynku przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Kole. Dyskutowano na temat uzgodnienia strefy pożarowej, należy sprawdzić
czy nowy budynek jest odrębną strefą pożarową. Komendant poinformował,
odbioru budynku w przypadku
wraz z Naczelnikiem

niespełnienia

Wydziału

Architektury

że nie dokona

wymogów przeciwpożarowych.
i Budownictwa

dokona

Komendant

analizy projektu

inwestycji. Dalsza dyskusja dotyczyła ewentualnego remontu oddziału chirurgii w SPZOZ.

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
l. Zespołu

Szkół

Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

w

Kościelcu,

D.3130.3.2019 - dot. wsparcia finansowego na zakup sprzętu dla Szkolnego Zespołu
Wokalnego. Zarząd wyraził zgodę na udzielenie wsparcia w kwocie 2.150,00 zł,

5

środki będą pochodzić z budżetu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Wydział OK
powiadomi szkołę.
2. Zespołu

Szkół

D.3130.4.2019

Rolnicze

Centrum

- dot. przekazania

Kształcenia

dodatkowych

Ustawicznego

w

Kościelcu,

środków (15.000,00 zł) na zakup

kosiarki samojezdnej, która skróci czas koszenia rozległych terenów zielonych wokół
szkoły. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie

wnioskowanych

środków z budżetu

Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Wydział OK powiadomi szkołę.
3. Liceum

Ogólnokształcącego

przeprowadzonych

w Kole, SE.251.1.2019

-

informacje

o remontach

w szkole w latach 2014~2018. Zarząd zapoznał się.

4. Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Babiaku - informacje o liczbie uczniów
w miesiącu maju 2019 r. w klasach I, II iIII. Zarząd zapoznał się.
5. Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Babiaku - oświadczenie o ilości uczniów/
słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych za
m-c kwiecień 2019 r. Zarząd zapoznał się.
6. Regionalnej

Izby

WA.0954/311l9/Ko

Obrachunkowej,

Zespół

Zamiejscowy

w

Koninie,

- pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu

za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Zarząd przyjął do

wiadomości.
7. Wielkopolskiego

Urzędu Wojewódzkiego,

IR~VII.801.7.232.2019.7

poprawrema

omyłek we wniosku o dofinansowanie

powiatowej

nr

3400P"

w ramach

Funduszu

Dróg

- wezwanie do

zadania "Przebudowa
Samorządowych.

drogi
Starosta

poinformował, że omyłki zostały poprawione. Zarząd przyjął do wiadomości.
8. Wielkopolskiego
poprawienia
powiatowej

Urzędu Wojewódzkiego,

IR~VII.801.7.171.2019.7

omyłek we wniosku o dofinansowanie
nr 3403P Powiercie

Samorządowych.

Kolonia ~ Leśnica"

Starosta poinformował,

- wezwanie do

zadania "Przebudowa

drogi

w ramach Funduszu

Dróg

że omyłki zostały poprawione.

Zarząd

przyjął do wiadomości.
9. Wielkopolskiego
poprawienia
Szkolnej

Urzędu Wojewódzkiego,

IR-VII.801.7.233.2019.7

omyłek we wniosku o dofinansowanie

w Przedczu"

w ramach

Funduszu

Dróg

- wezwanie do

zadania "Przebudowa
Samorządowych.

ulicy

Starosta

poinformował, że omyłki zostały poprawione. Zarząd przyjął do wiadomości.
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10. Urzędu

Miejskiego

w Kole, IP.7021.1.21.20l9

- dot. uwzględnienia

następnych we wspólnych inwestycjach drogowych "Przebudowy

w latach

ul. 20 Stycznia",

"Przebudowy chodników ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ul. Piaski - Blizna do
dworca kolejowego"

oraz "Przebudowy

ulicy Konopnickiej".

Zarząd przyjął do

wiadomości.
11. Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI w Kole, 20/2019/WTZ
o zwiększenie

dotacji

Powiatu

na

bieżącą

działalność

placówki

- prośba
w kwocie

30.008,54 zł. Zarząd skierował pismo do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kole prosząc o wyjaśnienie.
12. Samodzielnego

Publicznego

SPZOZ.GK.071.16.2019

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej

w

Kole,

EM - przekazanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za

IV kwartał 2018 r. Zarząd oczekuje na bieżące dokumenty finansowe.
13. Samodzielnego

Publicznego

SPZOZ.DAG.073.5.2019

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej

zł),

Kole,

- dot. zabezpieczenia środków finansowych na najpilniejsze

zadania do realizacji przez szpital: zakup myjek-dezynfektorów
(80.000,00

w

wykonanie

zaległych

Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego
z zakresu ochrony przeciwpożarowej

decyzji

do basenów i kaczek

Wielkopolskiego

Państwowego

(30.000,00 zł), wykonanie części decyzji

(60.000,00 zł), dofinansowanie

15% wkładu

własnego do projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków SPZOZ
w Kole" (80.000,00 zł), demontaż nieużywanego masztu antenowego (15.000,00 zł).
Zarząd powróci do tematu.
14. Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej

w

Kole,

SPZOZ.ADT.SZ.225 l. 1.20 19 AR- informacje dotyczące zbycia aktywów trwałych
w SPZOZ w Kole w 2018 r. Zarząd zapoznał się.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
.........~

.'.\.,

.ma Krupińska
.
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

......................
<L, .

2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar

Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

s. Henryk

Tomczak
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