Protokół nr 0022.43.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 28 sierpnia 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 900• Obradom przewodniczył Starosta Robert
Kropidłowski.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):
l. Robert Kropidłowski
2. Waldemar Banasiak
3. Zbigniew Szarecki
4. 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.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.42.2019
z dnia 21 sierpnia 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty ipodpisany.

Skarbnik Pan Zygmunt Sołtysiak przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2019
rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027:
•

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu WF.0761.25.2019 z
dn 23.08.2019, w związku z otrzymaną dotacją w ramach Funduszu Wsparcia PSP na
2019 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.; "Zakup Mobilnego

•
•

•
•

•

Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu Jednorodzinnego dla KP PSP w Kole"
zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o kwotę 25 52250 zł.
Zmiana w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Kole o kwotę 5 300 zł celem
ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej;
Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na zadanie
pn.; "Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu Kolskiego) w zakresie
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 165 896 zł
na 2019 rok oraz 260000 zł na rok 2020.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na
kwotę 2 500 zł z tytułu otrzymanych darowizn na dożynki powiatowo-gminne'
Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Technicznych w Kole o kwotę 13 530
zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu podłóg. Środki na ten cel pochodzą
ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195.
Zmiana w planie wydatków w związku ze zmianą wysokości poręczenia zaciągniętego
kredytu bankowego w wysokości 7 500 000 zł przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kole w roku 20 l O. Wysokość poręczenia w/w kredytu
bankowego po zmianie wynosi 4 178 64960 zł.
Kwota zmian w planie wydatków wynosi 53 570,40 zł.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych propozycji do projektu uchwały Rady
Powiatu Kolskiego na 2019 rok w sprawie wprowadzenia w budżecie Powiatu Kolskiego, a
także wprowadzenia stosownych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kolskiego na lata 2019-2027.
Ad.4.
Obecna na posiedzeniu Zarządu Pani Naczelnik Wydziału Nieruchomościami i Ochrony
Środowisko Mariola Jóźwiak przedstawiła i omówiła pismo Wydziału Nieruchomościami i
Ochrony Środowiska (NŚ.P.684.1.2019 z dnia 23.08.2019), w którym zwraca się z prośbą o
dodatkowe środki w kwocie 3000 zł na opłaty energii dot. nieruchomości Powiatu Kolskiego
(dawna siedziba SOSW w Kole na ul. Mickiewicza 14 w Kole) do czasu jej zbycia.
Zarząd po omówieniu kwestii związanej z powstałymi zaległościami w spłacie faktur za
energię elektryczną stwierdził, iż do zapłaty zaległych faktur zobowiązany jest Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, wobec tego po jego stronie należy realizacja płatności.
W związku z powyższym Pani Naczelnik wycofała powyższe pismo.
Ponadto Zarząd postanowił, iż na wniosek Dyrektor SOSW w Kole Pani Elżbiety Budzińskiej
Powiat dopełni formalności przepisania licznika energii elektrycznej ze SOSW w Kole na
Powiat Kolski.
Zarząd polecił również, aby do 15.09.2019 roku Pani Budzińska dopełniła obowiązku
zabrania pozostałych materiałów w budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Kole.
Pismo w tej sprawi sporządzi i prześle do SOS W w Kole Wydział Oświaty, Kultury i
Promocji

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
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l. Pismo ,
zamieszkałej w
- dotyczy postępowania w
sprawie zajęcia pasa rogowego.
2. Pismo Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa- Śródmieście (1449SEE-1.7l1.7007-3.l9.ML
z dnia 06.08.2019)"z prośb o przekazanie informacji w
kwestii ostateczności postanowienia w sprawie Pane
3. Pismo PZD w Kole (PZD/54/SL-ZUD-P
13/2.-r;OT9A/;;-1""2"'OT9r;-z-;d-ni:-a-2~2~.08.2019)
z
informacją o dokonaniu otwarcia ofert w ramach przetargu na zakup i dostawę
materiałów (soli drogowej DR i piasku płukanego 0-2mrn) do zimowego utrzymania
dróg w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 2 części.
Pan Starosta polecił, aby w/w pisma zostały przedstawione i omówione na przyszłym
posiedzeniu Zarządu przez Dyrektora PZD w Kole Pana Grzegorza Kujawę.
4. Pismo Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (D HD.9020.17.2019 z dnia 26.08.2019) z prośbą o przedstawienie podjętych oraz
planowanych działań dotyczących usunięcia stwierdzonych podczas kontroli w dniu
2602.2019 r. nieprawidłowości w internacie (w łazienkach) w Zespole Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.
Zarząd postanowił o konieczności dostarczenia przez skontrolowaną
Szkołę
protokołów z odbioru wykonanych remontów oraz faktur za poniesione koszty
napraw.
Sprawą zajmie się Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, który przygotuje odpowiedź
na w/w pismo.
5. Pismo Zespołu Szkół Technicznych
w Kole (ZST.D.0712.1 08.20 19 z dnia
12.07.2019) z wnioskiem o zatrudnienie jednej osoby na stanowisku pracownika
ochrony w ZST w Kole oraz o zatrudnienie dodatkowo jednej osoby na stanowisku
starszego referenta w sekretariacie ZST w Kole.
Zarząd postanowi, iż w/w kwestie zostaną omówione przez Pana Wicestarostę
wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Panią Dorotą
Szkudlarek.
6. Pismo Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego dnia 28.08.2019, w związku z
akceptacją przez Wojewodę wniosku o objęcie dopłatą realizacji zdania własnego
Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej przez dopłatę do ceny usługi wnosi się O ujęcie w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na 2019 r. i 2020 r. zadania pt. Realizacja zadań własnych organizatora
(Powiat Kolski) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej w następujących kwotach:
2019 - 165 896 zł
2020- 260 000 zł
Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian wskazanych w powyższym wniosku.
7. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu,
Wielkopolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków (Po-WD.5140.3139.7.2019 z dnia 05.08.2019)
dotyczące wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz opiniowania
wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków budynku mieszkalnego przy ul.
Sienkiewicza l w Kole.
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Wielkopolski
Wojewódzki
Konserwator
Zabytków
odmawia
wyłączenia
przedmiotowego budynku z wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz negatywnie
opiniuje wyłączenia omawianego budynku z gminnej ewidencji zabytków Miasta
Koła.
Zarząd przyjął do wiadomości.
8. Pismo Komendanta
Powiatowego
Państwowej
Straży
Pożarnej
w Kole
(PF.0340.23.2019 z dnia 27.08.2019), w związku planowanej do przekazania dotacji
w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania pn. "Zakup mobilnego
symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej
PSP w Kole, Komendant zwraca się z prośbą o ujęcie w planie finansowym kwoty
25 522, 50 zł.
Zarząd wyraził zgodę na ujęcie wnioskowanej kwoty w planie finansowym.
Ad.6.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Katarzyna Grzelak
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Podpisy Członków Zarządu:

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