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Protokół nr 0022.46.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 11 września 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 745. 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
Artur Szafrański - Sekretarz
Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził
wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych

porządkiem obrad

(załącznik m 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia
Ad.1
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.45.2019
z dnia 03 września 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości

i Ochrony Środowiska p. Jóźwiak

omówiła 4 projektu

uchwał Rady Powiatu Kolskiego:
•

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Kolski;

•

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kole (do t. świadczenia

usług w zakresie RTG i

Tomografii komputerowej);
•

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku głównym szpitala
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole (dot. świadczenia
usług diagnostyki laboratoryjnej);

•

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu przez Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Zarząd nie wniósł uwag do w/w projektów.
Ponadto p. Jóźwiak:
•

poinformowała

o wypowiedzeniu

ul. Wojciechowskiego)
ul. Sienkiewicza,
poinformowała

umowy przez Spółdzielnię Mieszkaniową

w Kole na administrowanie

runowa obowiązuje
o

braku

ofert

od

budynkiem mieszkalnym przy

do końca września
instytucji

oraz

nieruchomościami,

administrowanie

w/w budynkiem. Wydział Nieruchomości

dzisiejszego

z osobą posiadającą

br. Pani Naczelnik

osób

administrowania

rozpoczął rozmowy

z którymi

(przy

uprawnionych

można by podpisać

do

umowę na

i Ochrony Środowiska

stosowne uprawnienia jednak do dnia

nie złożyła ona oferty. Zarząd zaproponował

kontynuację

rozmów

z w/w osobą oraz ze spółdzielnią mieszkaniową "Jedność" w Kole.
•

przybliżyła

członkom

VI.7532.1.70.2016.6
Wielkopolskiego
stwierdzającej

Zarządu
dot.

temat pisma Wojewody

odmowy

uchylenia

z dnia 28 czerwca 2010

L,

ostatecznej

Wielkopolskiego,
decyzji

Wojewody

znak SN-VI-9.77230-604/10

nabycie przez Gminę Przedecz własności

SN-

nieruchomości

w części
(obręb

Zalesie). Zarząd przyjął do wiadomości.
Ad.4
Obecni na posiedzeniu Wójt Gminy Koło p. Rybczyński oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Kole poruszyli temat finansowania inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr
3403P Powiercie Kolonia - Leśnica". Proponuje się finansowanie inwestycji w latach 2019 2020, z czego w 2019

L

zabezpiecza się część środków Powiatu i całość środków Gminy,

2

natomiast w 2020 r. zabezpiecza

się wyłącznie środki Powiatu. Wójt Rybczyński wyraził

zgodę na proponowane finansowanie.
Następnie Dyrektor Kujawa poinformował o:
•

piśmie kierowanym

do Urzędu Miejskiego

sprawie

czystości

utrzymania

i porządku

w Kole (PZD/5421Ilnt/69-1I2019)
w obrębie

podmiotów

w

prowadzących

działalność gospodarczą przy ulicach powiatowych. Zarząd przyjął do wiadomości.
•

piśmie

Naczelnika

SEE 1.711.2692.2

Urzędu

Skarbowego

Warszawa

1431

' 'j .1. SLAG - postanowienie w sprawie uznania zgłoszonych przez
zarzutów dot. prowadzonego

p.
nieuzasadnione.

Bemowo,

Zarząd przyjął do wiadomości.

postępowania

egzekucyjnego

Sprawą zajmuje

za

się Powiatowy

Zarząd Dróg w Kole.
•

koszcie wykonania

1 szt. spowolnienia wyspowego na ulicy Kolejowej w Kole -

3.000/4.000 zł, rondo z puzzli - ok. 5.000 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ponadto
Grzegorza

Zarząd

udzielił

Kujawy

pełnomocnictwa

(nr BRZ.0027.8.2019)

dla dyrektora

Powiatowego

do reprezentowania

Powiatu

Zarządu

Dróg

Kolskiego

-

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole przed Sądem Rejonowym w Kole.

Ad.5
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudłarek omówiła projekt uchwały
Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/161/2016

Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

przez Powiat Kolski.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu.
Następnie p. Szkudlarek

poruszyła

temat zgłoszenia

Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego 2019.

kandydatury

do Nagrody Głównej

agroda przyznawana jest za zasługi dla

kultury Wielkopolski. Zarząd wytypował p. Radomira Pioruna.

Zarząd rozpatrzył pisma:
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1. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU
40112019 - dot. wyrażenia

zgody na nauczanie

uczennicy.

Opinia

Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji (OP.4352.6.2019)

jest pozytywna.

Zarząd

wyraził zgodę na nauczanie

12 godzin tygodniowo

indywidualne

w ramach środków finansowych

indywidualne

w wymiarze

zaplanowanych

w budżecie szkoły. Wydział OP

powiadomi szkołę.
2. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU
402/2019 - dot. wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia. Opinia Wydziału
Oświaty, Kultury i Promocji (OP.4352.7.2019) jest pozytywna. Zarząd wyraził zgodę
na nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków
finansowych zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział OP powiadomi szkołę.
3. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ZSRCKU
400/2019 - dot. przekazania
ucznia.

Opinia

Wydziału

środków finansowych

Oświaty,

Kultury

i Promocji

negatywna. Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie
nie wyraził zgody na przekazanie

na zajęcia rewalidacyjne

dodatkowych

(OP.4352.5.2019)

dla
jest

zajęć rewalidacyjnych, jednak

środków finansowych

na ten cel.

Wydział OP powiadomi szkołę.
4. Zespołu

Szkół Ekonomiczno

informacja

o wypłaceniu

- Administracyj nych w Kole, ZSEA.1 O 1.6.20 19 -

odprawy

emerytalnej

pracownika.

Zarząd

przyjął

do

wiadomości.
5. Liceum Ogólnokształcącego

w Kole, KS.3021.07.2019

- informacja

o skutkach

podwyżki wynagrodzenia nauczycieli. Zarząd przyjął do wiadomości.
6. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole, ZOEW.0710.3.2019prośba o zwiększenie

planu wydatków

z przeznaczeniem

na wypłatę odprawy

w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
odpraw emerytalnych.

Zarząd oczekuje

w związku z wprowadzeniem

na pisemne

w błąd przedstawicieli

wyjaśnienia

w tej sprawie

Powiatu w trakcie spotkania

z dyrekcją ZOEW w Kole w kwestii wypłaty odpraw emerytalnych w 2019 r. Zarząd
podejmie stosowne kroki w celu wyciągnięcia konsekwencji służbowych. Wydział OP
powiadomi placówkę.
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Ponadto członkowie Zarządu w kwestii przyznania nagród Starosty Kolskiego z okazji Dnia
Edukacji Narodowej w 2019 r. wyrazili zgodę na przyznanie po 2 nagrody dla każdej ze szkół
i placówek oświatowych.

Ad.6
Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie szczegółowych
zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu kolskiego na
2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027.
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 3 (p. Szarecki oraz p. Tomczak opuścili posiedzenie)
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.46.60.2019

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

Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.16.2.2019

- dot. zwiększenia planu

dochodów i wydatków o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny na
dożynki powiatowo - gminne. Zarząd wyraził zgodę.
2. Wojewoda Wielkopolski,

FB-I.3111.299.2019.6

- informacja o zwiększeniu planu

dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 1.916,00 zł z przeznaczeniem

na realizację

świadczenia "Dobry Start". Zarząd przyjął do wiadomości.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.300 1.7.2019 - dot. dokonania
zmian w planie wydatków jednostki

w związku ze zwiększeniem

planu dotacji

celowych na 2019 r. o kwotę 1.916,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia
"Dobry Start". Zarząd wyraził zgodę.
4. Wojewoda Wielkopolski,

FB-I.311 1.312.2019.2 - informacja o zwiększeniu

dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 62.432,00 zł z przeznaczeniem
Powiatowej

Państwowej

Straży Pożarnej na wypłatę rekompensat

planu

dla Komendy
pieniężnych za

przedłużony czas służby. Zarząd przyjął do wiadomości.
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5. Wojewoda Wielkopolski,

FB-I.31l 1.3l4.2019.2

-

informacja o zwiększeniu planu

dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 17.932,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
wynagrodzeń

wraz z pochodnymi

dla pracowników

Powiatowego

Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego. Zarząd przyjął do wiadomości.
6. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.27.2019 - dot.
ujęcia w planie finansowym Komendy środków finansowych w kwocie 62.432,00 zł
pochodzących

ze zwiększenia

przez

Wojewodę

Wielkopolskiego

planu dotacji

celowych na 2019 r. Środki przeznacza się na wypłatę rekompensat pieniężnych za
przedłużony czas służby. Zarząd wyraził zgodę.
7. Komendant

Powiatowy

Państwowej

Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.25.2019

-

prośba o dokonanie zmian w planie finansowym - przesunięcie między §§ kwoty
5.123,00

zł z przeznaczeniem

na nagrody

dla funkcjonariuszy

zastępujących

strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich. Zarząd wyraził zgodę.
8. Komendant

Powiatowy

Państwowej

Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.26.2019

prośba o dokonanie zmian w planie finansowym - przesunięcie
70.000,00 zł z przeznaczeniem

-

między §§ kwoty

na rekompensaty za przedłużony czas służby. Zarząd

wyraził zgodę.
9. Powiatowy Inspektorat

adzoru Budowlanego w Kole, PINB 311.5.2019 - prośba o

dokonanie zmian w planie finansowym - przesunięcie między §§ kwoty 2.150,00 zł z
przeznaczeni m na zakup materiałów biurowych. Zarząd wyraził zgodę.
10. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD.GK.119.09.2019

- dot. zwiększenia planu

dochodów na łączną kwotę 35.700,00 zł w związku z dużym stopniem zaawansowania
wykonania planu dochodów w dziale 600 rozdział 60014 § 0870 oraz § 0920, a także
w dziale 756 rozdział 75618 § 0490 oraz § 0920. Jednocześnie zwiększa się plan
wydatków na łączną kwotę 33.700,00 zł z przeznaczeniem

na zakup materiałów i

wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zarząd wyraził zgodę.
11. Gmina Olszówka, GK.3031.2.2019

- uchwała Rady Gminy Olszówka zmieniająca

uchwałę nr V/36/2019 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
udzielenia

pomocy

finansowej

Powiatowi

Kolskiemu

na

przebudowy

dróg

powiatowych na terenie Gminy Olszówka. Zarząd wyraził zgodę.
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12. Gmina

Koło - uchwała

w sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

Powiatowi

Kolskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 3424P w m. Kiełczew Smużny I
(budowa chodnika). Zarząd wyraził zodę.
Ad.7

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków

Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester

3. Waldemar

4. Zbigniew

Chęciński
Banasiak

Szarecki

-:
I

5. Henryk Tomczak
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