
Protokół nr 0022.42.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 21 sierpnia 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik 111' 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 111' 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 0022.41.201 9

z dnia 09 sierpnia 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad.3

Obecna na posiedzeniu p.o. dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole p. Wiśniewska poruszyła następujące tematy:

1. złożenie wymówienia przez jednego z lekarzy;

2. zatrudnienie kilku nowych pielęgniarek;

3. planowanej dzierżawy pomieszczenia pod laboratorium w nowym budynku szpitala.

Pani Wiśniewska przekazała, że na dzierżawę pomieszczenia zostanie ogłoszony



przetarg, :firma która zostanie wyłoniona będzie musiała zaadaptować pomieszczenie.

Starosta zwrócił uwagę żeby w pierwszej kolejności zakończyć budowę i oddać

budynek do użytku. Pani Wiśniewska potwierdziła sugerowaną przez Starostę

kolejność, z uwagi na ograniczenia czasowe procedura zmierzająca do ogłoszenia

i wyłonienia dzierżawcy zostanie wszczęta;

4. otwarcia ofert w ramach przetargu nieograniczonego dla "Rozbudowy, przebudowy

i modernizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz

z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu -

zastępcze roboty budowlane";

5. terminu składania ofert na zadanie "Modernizacja oddziału chirurgii w Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole". Otwarcie ofert nastąpi 23 sierpnia

br.;

6. złożenia przez SPZOZ wniosku na pozyskanie nowe] karetki, która będzie

stacjonowała w Kłodawie;

7. wystąpienia do NFZ o wyrażenie zgody na dyżury lekarza w przychodni w Lubońku

2 dni w tygodniu. NFZ wyraził zgodę, p. Wiśniewska wystąpi do Burmistrza Kłodawy

z prośbą o partycypację w kosztach utrzymania przychodni;

8. złożenia przez SPZOZ odwołania od decyzji Burmistrza Koła w sprawie braku

umorzenia na rzecz SPZOZ podatku za II kwartał 2019 r.;

9. przygotowania wniosku na dofinansowanie termomodernizacji budynków szpitala;

10. propozycja przeprowadzenia bezpłatnych badań dla mieszkańców powiatu pod kątem

obecności wirusa HCV. Proponuje się wyznaczenie kilku punktów badań

w poszczególnych gminach. Zarząd wyraził zgodę;

11. naprawy jednej z karetek, z uwagi na wysoki koszt naprawy (ok. 15.000,00 zł) jest ona

nieopłacalna, SPZOZ planuje sprzedaż tej karetki. Zarząd wyraził zgodę;

12. sprawozdania finansowego SPZOZ za I półrocze 2019 I.- w II kwartale br.

zanotowano zrnruejszerue straty jednostki, natomiast wzrosły zobowiązania

wymagalne;

13. wpływających do SPZOZ przed sądowych wezwań do zapłaty;

14. sfinansowania stacji uzdatniania wody. Inwestycja ta pozwoli uzyskać rezerwowe

źródło zaopatrzenia w wodę, ponadto Wielkopolski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny nałożył na SPZOZ obowiązek wykonania w/w inwestycji do dnia



31 grudnia 2019 r. Koszt wykonania stacji uzdatniania wody wyniesie ok. 100.000,00

zł + VAT. Zarząd dostrzega konieczność wykonania inwestycji i powróci do tematu

po przeanalizowaniu możliwości finansowych budżetu powiatu.

Ad,4
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin przedstawiła projekt

uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/20 19 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 28 marca 2019 roku zmienionej uchwałą Nr VIII/63/20 19 z dnia 24 kwietnia

2019 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim

w 2019 r. Zarząd zapoznał się z projektem nie wnosząc uwag.

Starosta oraz Wicestarosta podpisali aneksy dot. programu "Aktywny Samorząd" w związku

ze zwiększeniem środków finansowych PFRON.
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Ponadto p. Rusin poinformowała o zmniejszeniu środków finansowych PFRON (o kwotę

42.908,00 zł) przyznanych dla Powiatu w roku bieżącym, co będzie skutkować

niewystarczającą ilością środków na realizację zadań PCPR z zakresu rehabilitacji społecznej

i zawodowej. Jednocześnie zwiększono wysokość środków przypadających na l uczestnika

WTZ, jednak środków tych nie można przesunąć na realizację innych zadań. W związku

z powyższym p. Rusin zwróciła się z prośbą o zwiększenie budżetu PCPR. Zarząd powróci do

tematu.

Zarząd zapoznał SIę z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole,

FK.3001.6.2019 - dot. zwiększenia przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych

na 2019 r. o kwotę 66.561,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku

wychowawczego. W związku z powyższym PCPR prosi o ujęcie w/w środków w budżecie

jednostki w dziale 855, rozdział 85508 §3110, §4010 i §4110. Zarząd wyraził zgodę.

Ad.5
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek omówiła projekt uchwały

Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu

Szkół Technicznych w Kole.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

--c---.:;.- -



- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona Nr 0025.42.55.2019

Ponadto p. Szkudlarek poinformowała o:

• terminarzu imprez i wydarzeń w powiecie w 2019 r.;

• propozycji realizacji wspólnie z Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady

w Chełmnie nad Nerem projektu edukacyjnego - lekcji dla klas pierwszych ze szkół

ponadpodstawowych, które będą miały na celu przybliżenie historii niemieckiego

obozu śmierci Kulmhof. Jedna lekcja odbyłaby się w lesie rzuchowskim druga w

Muzeum w Chełmnie. Zarząd wyraził zgodę;

• otrzymaniu przez Powiat darowizn na organizację dożynek powiatowo - gminnych

w łącznej kwocie 1.500,00 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność

zwiększenia planu finansowego na 2019 r. w dziale 921 rozdział 92195 §0960

i §4300. Zarząd wyraził zgodę.

Zarząd określił nowe wartości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów szkół

j placówek, które będą obowiązywać od l września do 31 grudnia 2019 r.

Ad.6

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiak przybliżył

temat dot. ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności

publicznej. Powiat Kolski złożył wniosek o objęcie dopłatą zadań Powiatu w zakresie

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie z założeniami

ustawy samorządowy organizator transportu otrzyma dopłatę w wysokości do 1,00 zł do

wozokilometra. W rozdziale środków będą brane pod uwagę te linie autobusowe, które nie

funkcjonowały co najmniej na trzy miesiące przed wejściem w życie ustawy. Ponadto

w przypadku przyznania dla Powiatu w/w dopłaty konieczne będzie podjęcie uchwały Rady

Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie

komunikacyjne objęte dopłatą w 2019 r. Ponadto należałoby również zwiększyć w budżecie

powiatu środki własne na transport publiczny. Powyższe może skutkować wywołaniem
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nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kolskiego. Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały

i wyraził zgodę na zwołanie nadzwyczajnej sesji jeśli zajdzie taka konieczność.

Ad.7

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

1. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kole,

ZOP.I0.2019 - prośba o podjęcie współpracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu Xl

Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych OSP oraz ufundowanie nagród dla

drużyn sportowo - pożarniczych. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty do

3.000,00 zł ze środków Komisji bezpieczeństwa i porządku.

2. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.0712.115.2019 - propozycje remontów,

napraw i inwestycji. Zarząd wskazał jako najpilniejsze zadanie na chwilę obecną

wykonanie podłogi w sali lekcyjnej, zabezpieczono na ten cel kwotę 8.000,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.760,80 zł z przeznaczeniem na aktualizację

odpisu na ZFŚS oraz wypłatę odpraw emerytalnych w Zespole Szkół Technicznych

w Kole. Środki pochodzą z przesunięć między paragrafami oraz rezerwy celowej na

odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Zarząd wyraził

zgodę.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.924,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę

odpraw emerytalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. Środki

pochodzą z rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników

administracji iobsługi. Zarząd wyraził zgodę.

5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.532,00 zł z przeznaczemem na wypłatę

odpraw emerytalnych, wzrost dodatków motywacyjnych dla nauczycieli oraz

opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w Zespole Szkół

Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole. Środki pochodzą z rezerwy celowej na

odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Zarząd wyraził

zgodę.

6. Zwiększa SIę plan wydatków w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Kościelcu o kwotę 9.466,64 zł w ramach projektu "Staż zawodowy

uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy" celem zabezpieczenia

środków na wypłatę umów zleceń, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne
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i Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą

z przesunięć między paragrafami. Zarząd wyraził zgodę.

7. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

w Kole o kwotę 5.000,00 zł celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia, składki

na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Środki pochodzą z rezerwy celowej na

odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Zarząd wyraził

zgodę.

8. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole na zadanie

"Remont odcinków chodników w ciągu ulic powiatowych w Kłodawie" o kwotę

118.000,00 zł (z czego 50% środków zabezpiecza Powiat, kolejne 50% Gmina

Kłodawa). Środki pochodzą z pozostałych oszczędności przy realizacji zadania

"Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3405P na terenie Gminy Kłodawa".

Zarząd wyraził zgodę.

9. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 8.000,00 zł

z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe. Środki pochodzą z przesunięć

między paragrafami, Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie informacji

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 - 2027 oraz wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2019 roku.

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 0025.42.56.2019

Ad.8

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa nawiązał do:

1. wniosków składanych przez Powiat o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu

Dróg Samorządowych. Zarząd potwierdził, że zostaną złożone 3 wnioski na

następujące zadania: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-

Drzewce", "Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi -
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Police Średnie" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy

Łęczyckiej w Dąbiu",

2. urnowy z Gminą Miejską Koło dot. budowy ul. Nagómej - Burmistrz Koła zgłosił

uwagi do umowy dot. m. in. rozliczeń finansowych oraz umieszczenia na tablicy

informacyjnej zapisu o partycypacji w zadaniu Gminy Miejskiej Koło. Powiatowy

Zarząd Dróg wyjaśni sprawę.

Ad.9

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie określenia zasad

użyczenia radnym Rady Powiatu Kolskiego tabletów do użytku służbowego.

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 ioznaczona Nr 0025.42.57.2019

Ad.10

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęcinski

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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