Protokół nr 0022.33.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 21 czerwca 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 1030. 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
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.
Ad 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.32.2019
z dnia 13 czerwca 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad.3

W posiedzeniu uczestniczyła

p.o. Dyrektora Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska. Z uwagi na nieobecność Biegłych rewidentów wyniki
badania sprawozdania

finansowego

SPZOZ w Kole za 2018

1'.

zostaną przedstawione

członkom Zarządu na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r.
Zarząd zapoznał się z zestawieniem umów dzierżawy/najmu w SPZOZ w Kole wg stanu na
dzień 31 grudnia 2018 r.

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

Komendant

Powiatowy

Państwowej

Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.14.2019

-

przesunięcie między paragrafami kwoty 6.849,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla
funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.
Zarząd wyraził zgodę.
2. Wydział

Organizacyjny

paragrafami

i

Zdrowia,

OZ.3026.4.2019

kwoty 390.000,00 zł z przeznaczeniem

-

przesumęcle

między

na zakup usług remontowych

(remont pomieszczeń biurowych w budynku A oraz B - składnica akt dla Wydziału
Komunikacji

i Transportu) oraz zakup materiałów i wyposażenia

(zakup i montaż

przesuwnych regałów metalowych). Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie
10.000,00

zł na pokrycie

kosztów

transportu

Zespołu

Tańca

Ludowego

Kościelec

działającego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu na
zawody, które odbędą się w Macedonii.
Skarbnik poinformował
Wsparcia Państwowej
Mobilnego

Symulatora

o zmianie dot. zabezpieczenia

środków finansowych

Straży Pożarnej w Poznaniu na dofinansowanie
Zagrożeń

Pożarowych

Domu

Jednorodzinnego

Państwowej Straży Pożarnej w Kole". W związku ze zmniejszeniem
z Urzędu Marszałkowskiego

środki

na zakup

mobilnego

na Fundusz

zadania "Zakup
dla Komendy

dotacji dla Powiatu

symulatora

zabezpiecza

się

z wolnych środków w budżecie Powiatu. Zarząd wyraził zgodę.

Następnie Skarbnik przedstawił

projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkól Technicznych w Kole.
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona

r 0025.33.38.2019
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Na zakończenie
poszczególnych
przedstawiają

Skarbnik omówił bilans skonsolidowany,
jednostek

na który składają się bilanse

Powiatu oraz bilans z wykonania

się następująco:

Zobowiązania długoterminowe

wg stanu na dzień

31.12.2018

budżetu

powiatu.

Aktywa

r. - 155.180.027,59

zł.

- 8.147.438,60 zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe

to 16.812.64633 zł, wartość księgowa mienia powiatu - ok. 175.000.000,00 zł.

Ad.5
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Szkudlarek poruszyła temat dot.
wyboru

przedstawiciela

egzaminacyjnych

w

organu

celu

z awansem zawodowym

prowadzącego,

przeprowadzenia

który

postępowań

wejdzie

w

egzaminacyjnych

skład

komisji

związanych

nauczycieli. Zarząd wyznaczył p. Dorotę Szkudlarek - zastępcę

Naczelnika Wydziału OK.
W związku z powyższym p. Szkudlarek przedstawiła trzy projekty uchwał Zarządu Powiatu
Kolskiego w sprawie:
powolania

komisji

egzaminacyjnego

egzaminacyjnej

w

celu

przeprowadzenia

postępowania

związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego p.
Zarząd po omówieniu projektu uchwały
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grosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.33.39.2019
powolania

komisji

egzaminacyjnego

egzaminacyjnej

w

celu

przeprowadzenia

postępowania

związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego I-.
Zarząd po omówieniu projektu uchwały ptxmarrę'xwesnę grosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.33.40.2019
•

powołania

komisji

egzaminacyjnego

egzaminacyjnej

w

celu

przeprowadzenia

postępowania

związanego ze zdobyciem stotmio nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego p
Zarząd po omówieniu projektu uchwały
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- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.33.4l.2019

Następnie p. Szkudlarek:
l. omówiła

projekt

przekształcenia

uchwały

Rady

Powiatu

Ośrodka Dokształcania

Kolskiego

i Doskonalenia

w sprawie
Zawodowego

stwierdzenia
w Zespole

Szkół Technicznych w Kole ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kole ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło.
Zarząd nie wniósł uwag do projektu;
2. poinformowała
prośba

o piśmie Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie -

o wsparcie

finansowe

wyjazdu

na Międzynarodowy

Jarmark

Folkloru

w Węgorzewie. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w swojej opinii (OK.526.4.2019)
wskazał, że zgodnie z umową o realizację zadania publicznego

Stowarzyszenie

otrzymało już na wskazany cel środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł. Z uwagi
na powyższe Zarząd nie może ponownie przyznać dofinansowania

na ten sam cel.

Wydział OK przygotuje odpowiedź.

Zarząd Powiatu podejmował temat związany z przyznawaniem stypendiów dla uczniów szkół
ponadpodstawowych.

Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie

przez Wydział Oświaty,

Kultury i Sportu w porozumieniu z Wicestarostą regulaminu przyznawania stypendiów.
Ad.6
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa poruszył następujące tematy:
l. pismo firmy Trans-Spili z siedzibą w Licheniu Starym - dot. wypłaty poniesionych
dodatkowych

kosztów wynikających

z konieczności

wykonania

robót w zakresie

wbudowania większej ilości masy asfaltowej - dot. realizacji zadania "Przebudowa
nawierzclmi odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki - Czołowo na odcinku
0,380 km". Dyrektor Kujawa poinformował, że pismo wpłynęło po dokonaniu odbioru
robót, wcześniej firma nie zgłaszała takiej konieczności. W związku z rozliczeniem
zadania i dokonaniem odbioru robót Zarząd Powiatu nie widzi możliwości uznania

4

żądań wykonawcy

- firmy Trans - Spili. Powiatowy

Zarząd

Dróg przygotuje

odpowiedź w tej sprawie.
2. poinformował

o wezwaniu

Przedsiębiorstwa

Robót Drogowo

- Mostowych

przyspieszenia

robót w związku z realizacją zadania "Przebudowa

w Przedczu".

W przypadku

niedotrzymania

terminu

do

ulicy Szkolnej

przez wykonawcę

zgodnie

z umową przewidziane jest nałożenie kar umownych. Zarząd przyjął do wiadomości.
3. powrócił do tematu dot. problemów z usunięciem kolizji z siecią energetyczną na
ul.

agórnej w Kole. Dyrektor Kujawa wraz ze Starostą są umówieni w tej sprawie na

spotkanie z przedstawicielem firmy Energa. Zarząd przyjął do wiadomości.
4. Urząd Miejski w Kole, IP.7210.2.2019 - dot. wydania opinii w sprawie zaliczenia do
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu ul. Wisławy Szymborskiej w Kole.
Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje projekt uchwały Zarządu Powiatu w tej sprawie.
5. Ministerstwo Infrastruktury, DDP-5.4520.123.2019

- prośba o nadesłanie informacji

o przebiegu realizacji zadania "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w m. Barłogi' .
Powiatowy Zarząd Dróg zajmie się sprawą.

Ponadto Zarząd Powiatu dyskutował na temat wariantów budowy obwodnicy Koła od drogi
krajowej nr 92 w kierunku Osieka Wielkiego.
Ad.7

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała

Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

l. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęcinski
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
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