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Protokół nr 0022.29.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 22 maja 2019 roku

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

Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. 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 0022.28.2019

z dnia 16 maja 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad.3

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin nawiązała do pisma

Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI w Kole w sprawie zwiększenia dotacji na

bieżącą działalność placówki w kwocie 30.008,54 zł. Dyrektor Rusin poinformowała, że

WTZ w swoim piśmie nie ujął zwiększenia środków w kwocie 6.547,20 zł, które Warsztat

otrzymał na bieżący rok na podstawie uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca

2019 r. Ogółem plan finansowy na działalność Warsztatu w 2019 r. dla 40 uczestników to
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kwota 808.910,40 zł w tym ze środków Powiatu Kolskiego - 97.070,40 zł. Ze środków

PFRON nie ma możliwości wydzielenia dodatkowych środków na działalność Warsztatu.

Ponadto p. Rusin nawiązała do przeprowadzonej przez PCPR w Kole kontroli w WTZ PSONI

wskazując nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych, prowadzeniu

dokumentacji oraz rozliczaniu treningu ekonomicznego uczestników WTZ. Zarząd Powiatu

spotka się w tej sprawie z Zarządem PSONI i Kierownikiem WTZ po ustosunkowaniu się

przez nich do protokołu pokontrolnego PCPR.

Ponadto p. Rusin poinformowała o konieczności wypłaty świadczenia dla rodziny

obcokrajowców zamieszkujących na terenie miasta Koła.

Ad.4
Pani Edyta Molicka Inspektor Wydziału Finansów przedstawiła wyniki kontroli

przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w dniach 15.04. -

26.04.2019 r., kontrola dotyczyła organizacji rodzinnej pieczy zastępczej. W wyniku

dokonanych ustaleń stanu faktycznego w zakresie kontroli oraz w oparciu o analizę

dokumentacji udostępnionej osobom kontrolującym podczas prowadzonych czynności

sprawdzających w siedzibie PCPR w Kole należy ocenić działalność pozytywnie

z nieprawidłowościami. W związku z powyższym wskazuje się zalecenia dla Dyrektora

PCPR dot. m.in.: uzupełnienia Regulaminu Organizacyjnego, opracowania procedury

kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze, dokonywania oceny rodzin zastępczych,

zapewnienia pomocy w ramach grup wsparcia oraz podjęcia działań w celu organizowania dla

rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy, sporządzania przez koordynatorów rodzinnej

pieczy zastępczej planów pomocy dziecku. Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli.

Ad.5

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

poruszył temat terminu obowiązywania porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Konin

zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu

Kolskiego. Porozumienie obowiązuje do 30 września 2019 r. W związku z tym kwota

potrzebna do zabezpieczenia finansowego w/w zadania do końca bieżącego roku wynosi ok.

50.000,00 zł - Zarząd zabezpieczył już środki na ten cel. Pan Wojtysiak poinformował, że

przy zawarciu porozumienia ustalono stawkę wozokilometru na 1,10 zł, tymczasem średni

koszt wozokilometru w miesiącu styczniu wyniósł 2,30 zł. W związku z powyższym do PKSu

zostało wystosowane pismo, w odpowiedzi PKS poinformował, że stawka ta będzie

stopniowo malała.
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Następnie p. Wojtysiak poinformował o projekcie ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów

Autobusowych, który zakłada dofinansowanie do PTZ przy udziale środków własnych

jednostek samorządu terytorialnego nie mniejszej niż 10%.

Ad.6

W posiedzeniu udział wzięli I I
Z firmy l wraz z reprezentującym go

radcą prawnym oraz przedstawiciel lokalnych hurtowników, Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Kole reprezentowała p.o. dyrektor p. Wiśniewska.

Firma ! była jednym z podwykonawców na budowie w SPZOZ w Kole. Pan

poinformował, że generalny wykonawca firma - nie wypłaciła mu
l

należnego wynagrodzenia za część wykonanych robót oraz nie uczestniczyła w odbiorze tych

robót, podwykonawca dokonał odbioru jednostronnego. Pan poinformował takżeo o częstych zmianach projektu budowlanego, którego dokonywał generalny wykonawca
I

w trakcie budowy. Radca prawny przekazał, że reprezentowana przez niego firma

chce załatwić sprawę polubownie oraz, że zamawiający (SPZOZ w Kole) powinien w takiej

sytuacji wstrzymać płatność dla generalnego wykonawcy. Ponadto firma \planuje

wystąpić do SPZOZ w Kole z przedsądowym wezwaniem do zapłaty.

Starosta poinformował, że nie ma podstaw prawnych do zerwania umowy przez firmę

która opuściła teren budowy. Firma ta została wezwana do dokończenia zadania.

W dalszej części posiedzenia p. Wiśniewska przekazała, że:

• od dnia 15 maja br. stanowisko p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa pełni p.

Aleksandra Pakuła;

• w poniedziałek (27.05.) otrzyma kosztorys na remont/przebudowę oddziału chirurgii.

O Poinformowała także o problemach logistycznych związanych z ewentualnym

przemesremem oddziału na czas remontu/przebudowy lub jego częściowym

zamknięciem w przypadku podzielenia remontu/przebudowy na etapy;

• zachodzi konieczność przeniesienia konta bankowego SPZOZ w Kole do Banku

Gospodarstwa Krajowego - jest to wymóg związany z planowanym zaciągnięciem

kredytu w BGK.

Skarbnik powrócił do tematu harmonogramu finansowania inwestycji "Rozbudowa ulicy

Nagórnej w Kole". Zarząd po analizie wybrał realizację inwestycji wg wariantu 3

harmonogramu finansowania w/w zadania. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie



zadania jest zabezpieczenie wkładu własnego (środki Powiatu + środki Gminy Miejskiej

Koło) w kwocie 4.500.000,00 zł. Konieczne będzie także wprowadzenie do WPF brakujących

środków w kwocie 627.511,93 zł.

Ponadto Skarbnik poinformował o projekcie pisma do Banku Gospodarstwa Krajowego

w sprawie zmniejszenia poręczenia kredytu dla SPZOZ w Kole zaciągniętego w latach

poprzednich. Zarząd wyraził zgodę na wystosowanie pisma do BGK.

Ad.8

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/221/DTIl00/2019 - pismo do Wójta Gminy

Babiak w sprawie wykorzystania pozostałych środków z zadania "Przebudowa drogi

powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek". Zarząd zapoznał się.

O 2. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, 1449-SEE-

1.711.1.2.19.ML - dot. przekazania informacji w kwestii ostateczności postanowień

dot. sprawy p. '. Sprawą zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg

wKole.

3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,

D.3132.1.20 19 - kosztorysy inwestorskie dot. remontów sali lekcyjnej oraz łazienek

w internacie. Zarząd przyjął na 2019 r. kwotę 500.000,00 zł na przeprowadzenie

pilnych remontów w podległych szkołach. Środki zostaną zabezpieczone z nadwyżki

budżetowej.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zatwierdzenia

przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

() poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)" w ramach Działania 6.1 "Aktywizacja

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane

przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

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 0025.29.34.2019
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Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych p. Szafrański powrócił do tematu

raportu o stanie Powiatu Kolskiego. Członkowie Zarządu na poprzednim posiedzeniu

zapoznali się z roboczą wersją raportu. Zarząd zaakceptował raport o stanie Powiatu

Kolskiego.

W związku z powyższym p. Szafrański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu

Kolskiego w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Powiatu Kolskiego za rok 2018 oraz

przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum

zaufania.

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 0025.29.35.2019

Ad.9

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
y \ \J....•..... ~.~\,,~ .'0... .......•...•..

Podpisy Członków Zarządu:

c 1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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