Protokół nr 0022.30.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 29 maja 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. 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

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.29.2019
z dnia 22 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

Sportu poruszyła

sprawy dotyczące:
1. organizacji

przez

Liceum

rekreacyjno-sportowa
organizacji

imprezy

Ogólnokształcące

w Kole

"Dziecinady"

- imprezy

dla dzieci. Liceum zwróciło się z prośbą o wsparcie finansowe
-

pokrycie

kosztu

wynajęcia

dmuchanego

placu

zabaw

(1.500,00 zł). Zarząd wyraził zgodę.
l

2. prośby

Zespołu

Opiekuńczo

(ZOEW.0711.11.2019)

Edukacyjno

Wychowawczego

w

Kole

o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za

zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w ZOEW w Kole na rok szkolny 2019/2020 oraz
akceptację wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie. Proponuje się
kwoty, które obowiązywały w roku szkolnym 2018/2019: za zakwaterowanie 75,00 zł
miesięcznie,

koszt

surowca

przeznaczonego

na wyżywienie

13,00 zł. Zarząd

zaakceptował w/w propozycje.
3. pilnych remontów w szkołach ponadpodstawowych.

Koszty remontów przedstawiają

się następująco:
a) Zespół Szkół Technicznych w Kole: 25.000 zł z przeznaczeniem

na adaptację 2 sal -

remont ścian, podłóg oraz zakup stołów, krzeseł i tablic;
b) Zespół

Opiekuńczo

-

Edukacyjno

-

Wychowawczego

w

Kole:

20.000

zł

z przeznaczeniem na remont wiaty przed budynkiem szkoły oraz wybrukowanie placu
apelowego;
c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
adaptację sali na pomieszczenie

w Kłodawie:

33.235 zł z przeznaczeniem

do zajęć dydaktycznych

na

dla sprzedawcy i technika

handlowca;
d) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu: 330.000 zł
z przeznaczeniem

na remont łazienek na pierwszym i drugim piętrze w budynku

internatu;
e) Liceum Ogólnokształcące

w Kole: 43.950 zł z przeznaczemem

na zakup trzech

klimatyzatorów wraz z montażem, zakup szafek, remont sali;
f)

Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

w Kole: 62.815 zł z przeznaczeniem

na zakup zestawów komputerowych i adaptację pomieszczeń na klasopracownie.
Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na remonty w łącznej kwocie
515.000 zł.
Ad,4

Przedstawiciele

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa i p. Łączkowski poruszyli

tematy dotyczące:
- prośby Gminy Przedecz w sprawie przekazania płytek chodnikowych i kostki z rozbiórki
wyraził zgodę. PZD udzieli odpowiedzi.
- pisma p.

w

podanie podstawy

zajęcia pasa drogowego. Główny księgowy p. Łączkowski przekazał, że PZD zajmuje się tą
sprawą, zostanie przygotowane stosowne postanowienie. Zarząd przyjął do wiadomości.
- propozycji Dyrektora Kujawy w sprawie zaokrągleń kwot podanych w wybranym wariancie
finansowania zadania pn.: "Rozbudowa

ulicy Nagórnej w Kole". Skarbnik poinformował

o zabezpieczeniu na 2019 r. środków w kwocie 2.474.197,44 zł, na 2020 r. - 2.653.314,49 zł
jako udział Powiatu, na który składają się środki własne Powiatu oraz środki Gminy Miejskiej
Koło. Pozostała kwota 3.972.488,07 zł pochodzić będzie z dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych. Plan zadania ogółem wyniesie 9.100.000,00 zł.
- planowanego zadania "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce".
Dyskusja dot. możliwości

skompletowania

na czas dokumentacji

potrzebnej do złożenia

wniosku o dofinansowanie zadania.
- usunięcia kolizji z siecią energetyczną na ul. Nagórnej w Kole. Dyrektor Kujawa przedłożył
pismo jakie wystosował do Energa - Operator S.A. w tej sprawie przedstawiając

swoje

wyjaśnienia i uwagi. Zarząd przyjął do wiadomości.
- oświetlenia ulicznego ul. Nagórnej w Kole. Gmina Miejska Koło przedstawiła kosztorys na
wykonanie

oświetlenia

ulicznego

na ul. Nagórnej.

Dyrektor

Kujawa

zauważył,

że

harmonogram finansowy na rozbudowę w/w ulicy jest już ustalony, ponadto Gmina Miejska
dotychczas nie zgłaszała potrzeby wykonania oświetlenia.
- kolizji z istniejącym oświetleniem ulicznym na ul. PCK w Kole. W 2018 r. w ramach planu
inwestycji drogowych przy dotacji Gminy Miejskiej Koło została wykonana dokumentacja
projektowa

pn.: "Przebudowa

ulicy PCK w Kole". Konieczna

korekta geometrii ulicy

spowodowała kolizję z istniejącym oświetleniem ulicznym. W związku z powyższym PZD
zwrócił się do Gminy Miejskiej Koło, jako właściciela oświetlenia, z zapytaniem o możliwość
opracowania nowej dokumentacji.
PZD jest zobowiązany

Odpowiedź Gminy była negatywna. W związku z tym

opracować projekt przeniesienia

latarni oświetlenia

ulicznego, co

wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 5.000,00 zł. Zarząd powróci do
tematu.
- propozycji

Gminy Kłodawa

z zadania pn.: "Przebudowa

w sprawie wykorzystania
odcinków

drogi powiatowej

Kłodawa" na remonty chodników na ul. Bierzwieńskiej
Zarząd Dróg wystosował

pozostałych

wolnych

środków

nr 3405P na terenie Gminy

i ul. Witanowskiego.

Powiatowy

do Burmistrza Miasta i Gminy Kłodawa pismo w tej sprawie.

Proponuje się w nim wykorzystanie

w/w środków z przeznaczeniem

na nowe zadania pn.:

"Remont chodników w drogach powiatowych na terenie Kłodawy" z zachowaniem proporcji
współfinansowania

wynoszącej 50% Powiat i 50% Gmina. Gmina środki na sfinansowanie

zadania wyasygnowałaby

w ramach środków zabezpieczonych

Rady Miejskiej w Kłodawie,

w Uchwale nr III119/20 18

natomiast Powiat mógłby wykorzystać

na ten cel środki

pozostałe z realizacji zadania "Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3405P na terenie
Gminy Kłodawa". Powyższe rozwiązanie będzie możliwe do zrealizowania po zakończeniu
i ostatecznym rozliczeniu zadania "Przebudowa

odcinków drogi powiatowej

nr 3405P na

terenie Gminy Kłodawa". Zarząd wyraził zgodę na w/w rozwiązanie.
Ad.5
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2019 r.:
1. Wydział

Gospodarki

zwiększeniem

Nieruchomościami,

GN.684.1.3.2019

przez Wojewodę Wielkopolskiego

-

w

związku

ze

planu dotacji celowej na 2019 r.

Wydział zwraca się z prośbą o zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdział
70005 § 4390 o kwotę 14.000,00 zł. Powyższa zmiana jest niezbędna do realizacji
bieżących zadań związanych m.in. z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste
użytkowanie oraz sporządzenie operatów szacunkowych. Zarząd wyraził zgodę.
2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.11.2019 - dot.
dokonania zmiany w planie finansowym poprzez przesunięcie
kwoty 79.933,00

zł z przeznaczeniem

nagrody jubileuszowe,

na odprawę

zasiłek na zagospodarowanie,

między paragrafami

emerytalną

funkcjonariusza,

pomoc mieszkaniową.

Zarząd

wyraził zgodę.
3. Burmistrz Kłodawy,
realizacji

zadania

RZP.7021.1.2.2019
-

remont

- informacja

o partycypacji

na odcinku

140 mb ul. Warszawskiej

chodnika

w kosztach

w Kłodawie (60.000,00 zł). Pomoc finansowa Gminy zostanie udzielona na podstawie
uchwały nr III1l9/20 18 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 grudnia 2018 r. Zarząd

przyjął do wiadomości.
Ponadto

Skarbnik

poinformował

o podpisaniu

przez

SPZOZ

w Kole

z Bankiem

Gospodarstwa Krajowego umowy kredytowej (na kwotę 1.935.000,00 zł) oraz podpisaniu
przez przedstawicieli

Powiatu oświadczenia o poręczeniu spłaty kredytu (kwota poręczenia

2.145.000,00 zł). Zarząd przyjął do wiadomości.
Ad.6
Pani Lilla Urbaniak

przedstawiła

projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego

w sprawie

powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
4
\

Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag do projektu.
Ad.7

Wicestarosta

zaproponował wprowadzenie przy szkołach stref postojowych "Ki ss and ride",

w których można się zatrzymać nie dłużej niż na 2 minuty, miejsca służą do krótkiego
zatrzymania się i wysadzenia pasażera, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przy szkołach.
Zarząd wyraził zgodę.

Następnie Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
1. Klub Sportowy "Złoty Niedźwiedź Ziemi Kolskiej" z siedzibą w Chodowie - dot.
sfinansowania zakupu koszulek z logo powiatu kolskiego dla zawodników. Zarząd
wyraził zgodę

Wydział PZ ustali z prezesem Klubu grafikę, liczbę potrzebnych

koszulek oraz koszt.
2. Biuro Rady i Zarządu, BRZ.033.l0.2019

- zmiana w planie wydatków - przesunięcie

środków w kwocie 140,00 zł między rozdziałami z przeznaczeniem

na dokonanie

opłaty mistrzowskiej za udział radnego w XX Jubileuszowych Mistrzostwach Polski
Radnych w tenisie stołowym. Zarząd wyraził zgodę.
3. Wydział

Oświaty,

zwiększeniem

Kultury

planu

z przeznaczeniem

i

dotacji

na realizację

Sportu,
celowych

OK.3021.16.6.2019
dla

Powiatu

zadań w zakresie

o

-

w

kwotę

wychowania

związku

ze

1.403,00

zł

przedszkolnego

zachodzi konieczność zwiększenia wydatków. Zwiększa się dz. 801, rozdział 80149 §
4210

o kwotę

przedszkolnego

1.403,00

zł celem

realizacji

zadań

w zakresie

wychowania

w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym

w Kole.

Zarząd wyraził zgodę.
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.DN.073.11.2019
OS - prośba o przekazanie zbędnych mebli na rzecz SPZOZ w Kole. Obecne meble
znajdujące się w gabinetach zostały wyeksploatowane,

z uwagi na trudną sytuację

finansową SPZOZ nie ma możliwości zakupu nowego wyposażenia. Zarząd wyraził
zgodę na przekazanie zbędnych mebli.
Ad.8
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała:
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
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