
Protokół nr 0022.28.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 16 maja 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 10°0. Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

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

l. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Hemyk Tomczak

oraz

Zygmunt Sohysiak - 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 0022.27.2019

z dnia 8 maja 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad.3

Pani Szkudlarek - Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówiła

projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

• w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/161/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia

27 października 2016 r. w .sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat

Kolski;
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• w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól ponadpodstawowych i specjalnych

mających siedzibę na obszarze Powiatu Kolskiego od dnia J września 20 J 9 roku;

• w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu

Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

ust. 3

Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag do projektów.

Następnie p. Szkudlarek poruszyła tematy dotyczące:

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - prośba o pomoc w sfinansowaniu

kosztów przejazdu młodzieży szkolnej i opiekunów na etap wojewódzki Zawodów

Strzeleckich ,,0 srebrne Muszkiety 2019". Koszt wynajęcia autokaru wyniesie ok.

400,00 zł. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje prośbę szkoły.

Zarząd wyraził zgodę na pokrycie kosztów przejazdu.

2. remontów w szkołach, dla których Powiat jest organem prowadzącym. Wicestarosta

uda się do szkół w celu zebrania informacji o pilnych remontach. Zarząd powróci do

tematu.

3. dokonania zmian w budżecie powiatu w związku ze zwiększeniem planu dotacji

celowych o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek

niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych ("Narodowy

Program Rozwoju Czytelnictwa"). Proponuje się zmniejszenie planu wydatków

w dziale 80 l, rozdział 80195, §4300 o kwotę 3.000,00 zł oraz zwiększenie planu

wydatków o kwotę 15.000,00 zł w dziale 801, rozdział 80115, §4240. Zarząd wyraził

zgodę·

Ponadto Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,

0.311.4.2019 - w nawiązaniu do pisma o dodatkowe środki na zakup sprzętu

nagłaśniającego oraz kosiarki samojezdnej dyrektor ZSRCKU w Kościelcu podaje

rozdział klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia planu wydatków (zgodnie

z wcześniejszą zgodą Zarządu Powiatu na przekazanie środków na w/w zakupy).

Zarząd wyraził zgodę.

2. Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych "Prymus" w Kłodawie - inforn1acja

o liczbie uczniów/słuchaczy w miesiącu maju 2019 r. Zarząd przyjął do wiadomości.

2

6-~



3. Niepublicznej Szko·ły Policealnej dla Dorosłych "Prymus" w Kłodawie - informacja

o liczbie uczniów/słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych

zajęć edukacyjnych za miesiąc kwiecień 2019 r. Zarząd przyjął do wiadomości.

4. Starosty Łęczyckiego, OPS.033.22.2019.PG - propozycja zawarcia porozumienia

mającego na celu ustalenie zasad i fOlm współdziałania, a w szczególności

partycypacji finansowej lub innej w celu zapewnienia funkcjonowania Zespołu

Placówek Edukacyjno - Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, do

którego uczęszczają dzieci imłodzież z terenu powiatu kolskiego. Wydział Oświaty,

Kultury i Sportu wyjaśni tę sprawę. Zarząd powróci do tematu.

Ad.4
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2019 r.:

l. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, GN.P.684.4.2019 - dot. zabezpieczenia w

budżecie środków w wysokości 92.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup

nieruchomości położonej w Kole, przy ul. Poniatowskiego. Zarząd powróci do tematu.

2. Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu

zbiorowego - dot. zabezpieczenia środków w kwocie ok. 50.000,00 zł na uzupełnienie

planu w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zarząd wyraził zgodę.

3. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, OŚ .3026.1.20 19 - zwiększenie

planu dochodów i wydatków o kwotę 3.400,00 zł. Środki te pochodzą z otrzymanych

od przedsiębiorców darowizn, przeznacza się je na koszty organizacyjne

"Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi iLasu". Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na:

• zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 60.000,00 zł na remont chodnika na

ulicy Warszawskiej w Kłodawie. Zadanie będzie finansowane w podziale 50%

Powiat, 50% Gmina Kłodawa;

• złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadania - remont

Oddziału Chirurgii w SPZOZ w Kole;

• zabezpieczenie z nadwyżki budżetowej środków finansowych na realizację programu

dot. usuwania azbestu oraz środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu

powiatu.

Ad.5
Daniel Sowiński z Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego przedstawił

ofertę Wydawnictwa - Przegląd Konii1ski dot. realizacji wspólnego projektu wydawniczego
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pt: "Wielkopolska Wschodnia i nie tylko. Warta poznania." W publikacji zostaną

przedstawione znane i nieznane zakątki (powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego

i tureckiego), atrakcje krajoznawcze, przyrodnicze, zabytkowe i rozrywkowe. Będzie to forma

promocji walorów turystycznych naszego regionu. Publikacja zostanie wydana w formie

papierowej i elektronicznej. Informacje dot. powiatu kolskiego zostaną zamieszczone na l

stronie A4, koszt - 1.000,00 zł netto. Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie do w/w projektu.

Ad.6

Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole (p. Kujawa, p. Łączkowski,

p. Orchowska) poruszyli następujące tematy:

l. dot. zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie "Rozbudowa ulicy Nagórnej

w Kole" i ustalenia harmonogramu finansowania inwestycji. Zachodzi także

konieczność podjęcia uchwały budżetowej zwiększającej wkład Powiatu o 627.511,93

zł (z uwzględnieniem partycypacji Gminy Miejskiej Koło). Starosta spotka się w tym

temacie z Dyrektorem Kujawą.

2. dot. pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - zastrzeżenia dot.

planowanej budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Nagórnej w Kole.

Zastrzeżenia dotyczą lokalizacji budowy wylotu kanalizacji deszczowej.

3. dot. przebudowy drogi w m. Kiełczew Smużny Pierwszy w kierunku szkoły ikościoła.

Gmina Koło wyraziła zainteresowanie partycypacją w kosztach przebudowy drogi do

wysokości szkoły.

Na zakończenie tej części posiedzenia Zarządu Wicestarosta poinformował o spotkaniu

z projektantem dokumentacji dot. "Budowy odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno -

Drzewce". Uzgodniono, że dokumentacja zostanie poprawiona.

Ad.7

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Jóźwiak omówiła projekty uchwał

Rady Powiatu Kolskiego:

• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego. Wyraża się

zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej

zabudowanej położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 14. Zarząd wyraził zgodę na

przygotowanie nowego operatu szacunkowego.
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• w sprawie uchylenia uchwały nr VII/51/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia

28 marca 2019 roku w sprawie obciążania służebnością przesyłu działki będącej

własnością Powiat Kolskiego. MZEC w Kole zwrócił się o wycofanie wniosku dot.

ustanowienia służebności przesyłu dla potrzeb posadowienia urządzeń do

nieruchomości położonej w Kole, przy ul. Sienkiewicza 1.

Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag do projektów.

Ad.8

Pani Lilla Urbaniak przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

• w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji

konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw

lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole;

• w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole.

Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag do projektów.

Ad.9

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, RN.0602.21.2019 - informacja

dotycząca pisma kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim

Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole

w sprawie zwiększenia dotacji po stronie Powiatu na bieżącą działalność placówki.

Zarząd zaprosi na następne posiedzenie dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Kole w tej sprawie.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/542/Int/SL/55-1/20 19 - pismo do

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w sprawie poprawy

bezpieczeństwa osób wyjeżdżających z terenu SPZOZ. Zarząd zapoznał się.

3. Urząd Miejski w Kole, KS.7231.05.2019 - wydruk ksiąg rachunkowych obrazujący

wpływy z tytułu opłat wnoszonych systemem Mobilet oraz w parkomatach

ustawionych na drogach powiatowych, dane za miesiąc kwiecień 2019 r. Zarząd

zapoznał się.

Ponadto członkowie Zarządu otrzymali roboczą wersję raportu o stanie powiatu w celu

zapoznama SIę.
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Ad.lO

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Kmpióska

.......... s·5~kl ................

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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