Proto){ół nr 0022.32.2019
Z

posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 13 czerwca 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył Starosta Robert
Kropidłowski.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr l 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.1
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.31.2019
z dnia 5 czerwca 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 omówiła projekt uchwały
Zarządu

Powiatu

Kolskiego

w

sprawie

uchwalenia

Regulaminu

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów O

Organizacyjnego

- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona

r 0025.32.36.2019

Na zakończenie p. Rusin poinformowała o:
- ustosunkowaniu się Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciechowskiego
zaleceń pokontrolnych PCPR. WTZ wywiązał się z zaleceń, nieprawidłowo

w Kole do

wydatkowane

środki finansowe zostały zwrócone. Zarząd przyjął do wiadomości;
- pozyskaniu z Programu wyrównywanie różnic między regionami ok. 76.000,00 zł na zakup
mikrobusa dla Domu Pomocy

Społecznej przy ul. Bliznej w Kole. Zarząd przyjął do

wiadomości.
Ad.4
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Szkudlarek poinformowała

o

następujących sprawach:
l.

konieczności

zwiększenia

egzaminacyjnej
związanego

wynagrodzenia

dla eksperta

powołanej w celu przeprowadzenia

z awansem

zawodowym

nauczycieli.

zasiadającego

postępowania

w komisji

egzaminacyjnego

Obecnie obowiązująca

stawka

(150 zł) jest zbyt niska, co wpływa na brak chętnych do pracy w komisji. Pani
Szkudlarek

zaproponowała

obowiązującą

w innych powiatach

stawkę w kwocie

300 zł. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie stawki do zaproponowanej kwoty.
2. Zespół Szkół Rolnicze

Centrurn Kształcenia

Ustawicznego

w Kościelcu

- dot.

ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Internacie na rok szkolny 2019/2020
oraz

akceptację

Proponuje

wysokości

się kwoty,

kosztów

które

surowca

obowiązywały

przeznaczonego
w roku

na wyżywienie.

szkolnym

zakwaterowanie 50,00 zł miesięcznie, koszt surowca przeznaczonego

2018/2019:

za

na wyżywienie

11,00 zł. Zarząd zaakceptował w/w propozycje.
3. Zespół

Szkół

0.311.4.2019
wydane

Rolnicze

Centrurn

duplikaty

legitymacji

się przesunięć

z przeznaczeniem
pomocy

Ustawicznego

w

Kościelcu,

- zwiększa się dochody o kwotę 1.404,00 zł w związku z: opłatami za

makulatury oraz otrzymaniem
dokonuje

Kształcenia

szkolnych,
dobrowolnej

między

wynajmem

pomieszczeń,

sprzedażą

wpłaty na rzecz szkoły. Jednocześnie

paragrafami

na łączną

kwotę

23.574,00

zł

na m.in.: zakup usług pozostałych, szkolenie z zakresu pierwszej

przedmedycznej,

wypłatę

wynagrodzeń,

opłacenie

faktur

za energię

elektryczną, opłacenie usługi transportowej. Zarząd wyraził zgodę.
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4. Zespół

Szkół Ekonomiczno

-

Administracyjnych

w Kole, ZSEAJ12.8.2019

-

dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty 500,00 zł z przeznaczeniem na
płacenie należnych składek na PFRON. Zarząd wyraził zgodę.
5. Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.312.6.2019 - zmiany
w planie dochodów i wydatków na łączną kwotę 9.576,00 zł z przeznaczeniem

na

wynagrodzenia bezosobowe oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
Środki pochodzić

będą ze zwiększonych

dochodów oraz zmniejszenia

wydatków

w dziale 801, rozdział 80] 15 oraz 80120 § 4040. Zarząd wyraził zgodę.

Starosta poinformował o wniosku Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Mikołaja w Dąbiu nad
Nerem - prośba o dofinansowanie

zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (ministrantów

i scholki parafialnej). Z uwagi na brak możliwości formalnych Zarząd Powiatu nie może
udzielić wsparcia finansowego. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przygotuje odpowiedź.

Skarbnik

poinformował

o

możliwości

pozyskania

w

ramach

Inicjatywy

Jessica

preferencyjnych pożyczek na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej
budynków

użyteczności

zainteresował

publicznej

i rewitalizacji.

Zarząd

tematem podległe szkoły w celu rozważenia

polecił

aby Wydział

możliwości

przystąpienia

OK
do

programu.
Ad.5
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2019 r.:
1. Wydział Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa,

OŚ.3026.3.2019

zmiana

planu wydatków między paragrafami na łączną kwotę 65.522,50 zł. Środki finansowe
przeznacza się na:
•

wykonanie

"Mapy osuwisk i terenów zagrożonych

ruchami masowymi

ziemi na

terenie gmin Dąbie, Koło, miasto Koło, Kościelec w powiecie kolskim"
•

"Realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

azbest z terenu

powiatu kolskiego w roku 2019",
•

dotację

na

Fundusz

Wsparcia

Państwowej

Straży

Pożarnej

w

Poznaniu

na

dofinansowanie zadania "Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu
Jednorodzinnego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kole".
Zarząd wyraził zgodę.
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i Transportu, KT.033.19.2019

2. Wydział Komunikacji

- dot. zwiększenia wydatków

w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem

na zakup

tablic rejestracyjnych. Środki te będą pochodzić ze zwiększonych dochodów w § 0420
wpływy z opłat komunikacyjnych. Zarząd wyraził zgodę.
i Transportu,

3. Wydział Komunikacji
w Wieloletniej

Prognozie

KT.033.20.20l9

Finansowej

- dot. wprowadzenia

Powiatu Kolskiego

w zakresie zadania pn.: "Dostawa tablic rejestracyjnych

zrruan

na lata 2018 - 2027

w Starostwie Powiatowym

w Kole". Planowana kwota 110.000,00 zł na rok 2019 okazała się niewystarczająca,
dlatego wydatki w okresie realizacj i 2018 - 2021 należy prognozować

na łączną

kwotę 376.399,40 zł. Zarząd wyraził zgodę.
4. Wydział

Oświaty,

Kultury

i Sportu,

OK.3021.16.7.2019

-

zwiększenie

planu

dochodów i wydatków w dziale 926, rozdz. 92605 o kwotę 2.200,00 zł w związku
z udzieleniem

pomocy

finansowej

w

formie

dotacji

celowej

dla

Powiatu

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych "Orlik 2012" przy Zespole
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Kościelcu.

Zarząd wyraził

zgodę.
5. Wydział Finansów, FN.3021.2.2019 - zwiększenie planu finansowego w dziale 750,
rodz. 75095 § 4430 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem

na zapłatę składek do

Związku Powiatów

składki z 0,16 zł od

Polskich w związku ze zwiększeniem

mieszkańca do 0,17 zł. Zarząd wyraził zgodę.
6. Dom Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3110.5.2019 - zwiększenie planu dochodów
o kwotę 61.915,00 zł w związku z okazjonalnym
struktury mieszkańców

najmem pomieszczeń,

na starych i nowych zasadach oraz otrzymanym

zmianą
zasiłkiem

pogrzebowym. Z uwagi na zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa w miesiącu
czerwcu o kwotę 61.915,00 zł DPS nie wnosi o zwiększenie planu wydatków. Zarząd
wyraził zgodę.
7. Liceum Ogólnokształcące

w Kole, KS.3021.4.2019

- zmiany w planie dochodów

i wydatków: zwiększa się dochody o kwotę 10.474,00 zł (w związku z wynajmem
pomieszczeń

oraz sprzedażą złomu), zmniejsza się wydatki o kwotę 7.157,00 zł,

zwiększa się wydatki o kwotę 17.031,00 zł (z przeznaczeniem
naukowych,

przedłużenie

abonamentu

na programy

na zakup pomocy

komputerowe,

opłatę

usług
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telekomunikacyjnych

oraz opłatę postępowania

sądowego). Zarząd wyraził zgodę.

Wydział Oświaty Kultury i Sportu powiadomi szkołę.
8. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, PF.0340.l5.2019

- dat. ujęcia

w budżecie KPPSP przyznanych w ramach rezerwy celowej środków finansowych
kwocie 34.232,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.
9. Powiatowe

Centrum

Pomocy Rodzinie

między §§ środków
ponoszenie

finansowych

kosztów

a przebywających

utrzymania

w rodzinach

w Kole, FK.3001.2.2019

w kwocie 25.000,00
dzieci

zł z przeznaczeniem

pochodzących

zastępczych

- przesumęcle

z

Powiatu

na

Kolskiego,

na terenie innych powiatów.

Zarząd

wyraził zgodę.
10. Powiatowy

Zarząd

Dróg w Kole, PZD.GK.074.06.20 19 -

dochodów na kwotę 3.300,00 zł w związku z koniecznością

zmniejsza

Slę plan

zmiany klasyfikacji

dochodów z tytułu odsetek naliczanych za opóźnienia w zapłacie opłat za zajęcie pasa
drogowego. Zwiększa się plan dochodów na łączną kwotę 159.300,00 zł w związku
z wysokim stopniem zaawansowania realizacji dochodów w paragrafach: 0920,0950,
0970,0490.

Zwiększa

się także plan wydatków

na łączną kwotę 212.000,00

zł

z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego oraz kosiarki wysięgnikowej bocznej.
Za rząd wyraził zgodę.
11. Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
dokonania

zmian w planie finansowym

finansowych

w kwocie

przyłączeniową

23.000,00

do miejskiej

w Kole, ZSEA.312.9.2019

polegających

zł między

sieci ciepłowniczej.

na przesunięciu

§§ z przeznaczeniem
Pierwotnie

- dot.
środków

na opłatę

w/w środki zostały

zakwalifikowane jako wydatki majątkowe jednak MZEC zaliczył ZSE-A do I grupy
przyłączeniowej co oznacza, że szkoła poniesie jedynie opłatę przyłączeniową. Środek
trwały jakim będzie wybudowany węzeł cieplny będzie stanowił własność i zostanie
przyjęty do ewidencji środków trwałych MZEC w Kole. W związku z powyższym
należy dokonać przesunięcia środków finansowych. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Zarząd zabezpieczył środki finansowe na:
- zakup nieruchomości

położonej w Kole przy ul. Poniatowskiego

(koło SPZOZ w Kole)

zabudowanej garażami - 92.000,00 zł;
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- podwyżki

wynagrodzeń

dla pracowników

Starostwa

Powiatowego

oraz podległych

jednostek - 166.283,00 zł.

Na zakończenie

Skarbnik

poinformował

o decyzji

Wojewody

Wielkopolskiego

(SC-

VII.6152.3 .299.2019) w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego dla obywatela Białorusi
w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na
fakt posiadania ważnej Karty Polaka. Świadczenie pieniężne zostało przyznane na okres od
maja do grudnia 2019 r. w łącznej wysokości 15.750,00 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.
Ad.6
Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa i p. Łączkowski poruszyli
następujące tematy:
l. poinformowali

o złożeniu uzupełnień do urnowy o udzielenie

dofinansowania

na

zadanie pn. "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole" w zakresie wskazania uprawnionych
osób wyznaczonych do podpisania urnowy oraz numeru rachunku do obsługi środków
Funduszu. Zarząd przyjął do wiadomości.
2. poinformowali

o ogłoszeniu

zamówienia

publicznego

dot.

.Rozbudowy

ulicy

Nagórnej w Kole". Zarząd przyjął do wiadomości.
3. Dyrektor

Kujawa

omówił

bieżącą

sytuację

dot. problemów

z przygotowaniem

dokumentacji związanej z usunięciem kolizji z siecią energetyczną na ul. Nagórnej
w Kole. Zarząd przviał do wiadomości.
zamieszkałej w \

4. Dot. zażaleni ....

na postanowienie

Zarządu Powiatu w sprawie op at-za

zajęcie pasa drogowego.

Pan Łączkowski

poinformował,

przekazane

procedurami

że

zażalenie

zostało

zgodnie

z

do

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie. Zarząd przyjął do wiadomości.
5. Dot. naprawy chodnika na ul. 20 Stycznia w Kole wg wyliczeń z 2018 r. koszt
naprawy wyniesie ok. 27.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.
6. Dyrektor

Kujawa

wyjaśnił

okoliczności

sprawy

• zamieszkałego w r
w najrnższym

dotyczące

miejscu ukształtowania

terenu przy intensywnych
i następuje wystąpienie

częściowe podtopienie nieruchomości.

Dróg w swoim piśmie z 2017 r. kierowanym

działki

Z uwagi na położenie nieruchomości

opadach pojemność koryta rowu staje się niewystarczająca
wód z rowu powodując

zalewania

do

Powiatowy Zarząd
I

informował, iż

zlewnia PZD to ok. 6,09% i w takiej części PZD był skłonny uczestniczyć w kosztach
konserwacji

lub przekrycia

istniejącego rowu. Jednocześnie

PZD sugerował, aby

Gmina Osiek Mały, Gminna Spółka Wodna lub Skarb Państwa wytyczył i wykupił
w/w rów melioracyjny na gruntach l

. Żadna z tych instytucji nie zajęła

się sprawą. Ponadto p. Kujawa poinformował, że w dniu 17 czerwca planowane jest
spotkanie w sprawie
7.

Zarząd przyjął do wiadomości.

Dot. pisma Prezesa OSP Police Srednie - prośba o obsadzenie zielenią części drogi
powiatowej w sąsiedztwie remizy OSP w Policach Średnich, gdzie powstaje miejsce
wypoczynku dla mieszkańców

i plac zabaw dla dzieci. Zieleń pozwoli ograniczyć

oddziaływanie hałasu z drogi powiatowej. Zarząd wyraził zgodę i skierował sprawę do
realizacji przez PZD w Kole.
Ad.7
Zarząd

powrócił

do

tematu

oceny

sytuacji

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

ekonomiczno-finansowej

w Kole. Po zapoznaniu

Samodzielnego

się z raportem Zarząd

dokonał oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej. Następnie p. Lilla Urbaniak przedstawiła
projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Zarząd nie wniósł uwag do
projektu.
Ad.8
Pani Jolanta

Kwiatkowska

z Wydziału

Ochrony

Środowiska,

Rolnictwa

i Leśnictwa

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie powołania

Kapituły

Konkursu w celu wyłonienia laureatów w konkursie" Rolnik Roku Powiatu Kolskiego '.
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 0025.32.37.2019

W dalszej części posiedzenia dyskusja dotyczyła Dożynek Wielkopolskich, w których Powiat
będzie reprezentował Radny Marek Marciniak.
Ad.9
Wolne wnioski:
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l.

Zarząd

dyskutował

drogowych
2.

Zarząd

wniosków

w ramach Funduszu

Powiatu

Pierwszy

powrócił

w kierunku

partycypacją
zgodę

na temat

na realizację

do tematu

przebudowy

i kościoła.

przebudowy

zadania

dot. realizacji

wspólnych

inwestycji

Dróg Samorządowych.

szkoły

w kosztach

Gmin

Gmina

drogi

do wysokości

drogi

w m. Kiełczew

Koło

wyraziła

do wysokości
szkoły.

zainteresowanie

szkoły.

Sprawą

Smużny

Zarząd

zajmie

wyraził

się Powiatowy

Zarząd Dróg w Koje.
3.

Zarząd Powiatu
terenów

nawiązał

po kopalnianych,

Transformacji

do nowego
jakim

tzw. "Platforma

instrumentu

jest Platforma
Węglowa".

Wielkiego/

modernizację

burs

Ruchennej),
i internatów

Unii Europejskiej

Węglowych

tego działania

Koła (od drogi krajowej

"zielony"
szkolnych,

Powiat Kolski będzie dążył do połączenia

Regionów

W ramach

będzie kładł nacisk na budowę obwodnicy
Osieka

finansowego

transport
ochronę

w Procesie
Powiat

Kolski

nr 92 w kierunku

publiczny,

zdrowia

dla

i politykę

sił w tym temacie z powiatami

fotowoltaikę,
senioralną.
sąsiednimi.

Ad.IO
zakończono.

Na tym protokół
Protokółowała:
..........

{';

Anna Krupińska

,\

.~.v

Podpisy Członków Zarządu:

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