Protokół nr 0022.47.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 18 września 2019 roku

Posiedzenie

Zarządu rozpoczęło

o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył

SIę

Starosta Robert

Kropidłowski.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):
l. 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

wymagane quorum i przystąpił

a następnie

do omawianych

na podstawie

tematów

listy obecności

przewidzianych

stwierdził

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 0022.46.2019 z dnia
11 września 2019 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty i
podpisany.
Ad.3
Na wstępie skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że:
- od 23.09.br rozpocznie się kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej za rok 2018;
- wpłynęła

Uchwała

Obrachunkowej
przedstawionej

Nr

w Poznaniu

SO-0953/27/5/Ko/2019
z dnia

10 września

przez Zarząd Powiatu Kolskiego

Powiatu Kolskiego za I półrocze 2019r.

Składu

Orzekającego

2019r.

wyrażającą

informacji

o przebiegu

Regionalnej
pozytywną
wykonania

Izby

opinię

o

budżetu

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

w Kole, KS.3021.08.2019

dot. wprowadzenia

zmian w planie

dochodów i wydatków o kwotę 8 544,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Środki pochodzą ze zwiększonego planu dochodów.
Zarząd wyraził zgodę.
2. Liceum Ogólnokształcące

w Kole, KS.3021.09.2019

dot. zwiększenia

planu wydatków

w

rozdziale 80152 o kwotę 9 382,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczniów z potrzebą
realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w roku szkolnym 2019/2020. Zarząd wyraził zgodę.
3.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole,

FK.3001.9.2019

PCPR- zwiększenie planu

dochodów o kwotę 20 000,00 zł w związku z wysokim wpływem dochodów z tytułu odpłatności
gmin za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Zarząd przyjął do wiadomości.
4. Komendant Powiatowy
dokonanie

Państwowej

Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.28.2019

zmian w planie finansowym

- przesunięcie

- prośba o

między §§ kwoty 8 164,00 zł z

przeznaczeniem na zakup umundurowania służbowego dla funkcjonariuszy,

którzy po odbyciu

służby przygotowawczej zostaną mianowani do służby stałej, zakup paliwa oraz wypłaty nagród
uznaniowych dla pracowników służby cywilnej. Zarząd wyraził zgodę.
5. Pion Bezpieczeństwa

i Zarządzania,

BZ.3026.3.2019

- prośba o dokonanie zmian w planie

finansowym - przesunięcia w dziale 752 rozdział 75212 § 4700 Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu służby cywilnej

kwoty l 647,08 zł na § 4300 z przeznaczeniem

na zakup usług pozostałych. Zarząd wyraził zgodę.
6. Minister Finansów,

nr ST5.4750.8.20 19 informacja o zwiększeniu

dla Powiatu Kolskiego

subwencji na 2019r. części oświatowej części ogólnej na rok 2019 o kwotę 637 198,00 zł.
Zarząd przyjął do wiadomości.
7. Gmina Babiak, KM-VII.7013.7.2019

- projekt uchwały Rady Gminy Babiak zrrueruająca

uchwałę nr IV /41/2019 Rady Gminy Babiak

z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia

pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy
Babiak. Zarząd przyjął do wiadomości.
8. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/221IDTI189/20

19 dot. podjęcia przez Zarząd Powiatu

decyzji w kwestii realizacji inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku
Ruszków Drugi- Police Mostowe" . Wpłynęła jedna oferta na kwotę 546 785,42 zł brutto.
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole proponuje dwa warianty rozwiązania: wyrażenie zgody na
zwiększenie środków finansowych o 20 000 zł (udział gminy Kościelec - 10 000 zł i udział
powiatu kolskiego- 10000 zł) lub unieważnienie postępowania przetargowego. Skarbnik dodał,
że Wójt gminy Kościelec wyraził zgodę na dofinansowanie

do w/w zadania (pismo nr Roś-

2.7021.64.2019).

Zarząd także wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych. Środki

będą pochodzić z rezerwy ogólnej.
9. Rada Gminy w Chodowie oraz Rada Gminy w Przedczu planują na najbliższych sesjach podjąć
uchwały w sprawie udzielenia

pomocy finansowej

dla powiatu kolskiego

"Przebudowa drogi powiatowej

nr 3414P Przedecz-Dziwie-

na zadania pn.:

Nowa Wieś" oraz "Przebudowa

odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK92 w kierunku
miejscowości Rdutów". Środki będą przeznaczone na sporządzenie dokumentacji technicznej.
Zarząd przyjął do wiadomości.
10. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.15.2019

- dot. zwiększenia planu dochodów

na kwotę 4 708,00 zł z tytułu sprzedaży środków trwałych. Jednocześnie

zwiększa się plan

wydatków o kwotę 220 222,65 zł w związku z wygaśnięciem z dniem 31.08.2019r. działalności
szkoły zawodowej. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków w zakresie
usług. Zarząd wyraził zgodę.
11. Dom Pomocy Społecznej, DFK.31 10.7.2019 dokonanie zmian w planie wydatków na kwotę 44
775,00 zł w związku

ze zwiększeniem

planu dotacji celowej na 2019r. Środki zostaną

przeznaczone m.in. na zakup żywności, zakup leków i środków medycznych, badania okresowe
pracowników, remonty. Zarząd wyraził zgodę.
12. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD.GK.122.09.2019

w kwestii wprowadzenia

zmian w

budżecie Powiatu polegające na znmiejszeniu w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 kwoty 70
560,00 zł na § '6050. Powyższe zmiany mają na celu zmniejszenie
wygenerowały

oszczędności

i utworzenie

planu za zadania, które

nowego zadania inwestycyjnego

określonego

w

uchwale Nr IX/53/2019 Rady Gminy Olszówka z dnia 28.08.2019r. Zarząd wyraził zgodę.
13. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, PINB.31 1108/2019 dot. zwiększenia planu dotacji
celowej na 2019r. w kwocie

5 000,00 zł z przeznaczeniem

na sfinansowanie

bieżącej

działalności. Zarząd przyjął do wiadomości.
14. Powiatowy Urząd Pracy w Kole, KF.RK.3011-7/20l9

prośba o dokonanie zmian w planie

finansowym, polegająca na przesunięciu między §§ kwoty 6 284,00 zł oraz zwiększeniu planu
dochodów w PUP w Kole o kwotę 10288,00 zł w związku z wysokim wpływem dochodów z
tytułu oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca,
oraz wpływu

za dodatki

dla opiekuna

egzekucji kosztów zastępstwa procesowego

praktyk.

Środki będą przeznaczone

na wypłatę

wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług pozostałych. Zarząd wyraził zgodę.
15. Wyjaśnienia Dyrektora

Zespołu Opiekuńczo-

Edukacyj no- Wychowawczego

w Kole dot.

zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla pracowników. Zarząd
wyraził zgodę na zwiększenie
przeznaczeniem

planu wydatków w dziale 854, rozdziale

85403 §40 1O z

na na wypłatę odpraw dla pracownika obsługi w kwocie 13 852,80 zł

nauczyciela w kwocie 19 402,71 zł, którzy przeszli na emeryturę.
16. Wydział Nieruchomości

i Ochrony Środowiska, NŚ.3026/2.2019

dokonanie zmian w planie

dochodów z tytułu mniejszych opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 85 500, 00 zł.
Niskie wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska są wynikiem tego, że opłaty za pobór wód
i wprowadzenie

ścieków przekazywane

jest obecnie na rzecz Państwowego

Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie. Zarząd wyraził zgodę.

Zarząd rozpatrzył pismo Samodzielnego
ZOZ.SD.071.8.2019IW

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole SP

dot. prośby o przyznanie dotacji na zakup niezbędnego sprzętu medycznego

na doposażenie bloku operacyjnego. Przewidywany koszt wyposażenia to 832 000,00 zł. Ostatnio
dokonano otwarcia ofert w ramach przetargu nieograniczonego

na wykonanie zastępczych robót

budowlanych w zakresie bloku operacyjnego, Starosta zaproponował, aby w pierwszej kolejności
wyposażyć blok operacyjny w sprzęt medyczny, a remont chirurgii wykonać w przyszłym roku.
Ostatecznie Zarząd po krótkiej dyskusji zdecydował, aby dokonać zmniejszenia planu wydatków z
Działu 851, rozdziału 85111 § 6220 z zadania pn. "Przebudowa oddziału chirurgii i doposażenie
bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole" dotacji w wysokości 2 300 000,00 zł o kwotę 832 000,00
zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków o kwotę 832 000,00 zł w Dziale 852, rozdziale 85111 §
6220 z zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole
wraz z rozwojem

usług medycznych

świadczonych

na rzecz mieszkańców

powiatu"

celem

dokonania zakupu wyposażenia dla bloku operacyjnego (sprzęt oraz meble).

Ad 4.
Obecny na posiedzeniu Dyrektor ZSRCKU w Kościelcu p. Kujawa zwrócił się do Zarządu Powiatu
z prośbą o przyznanie

dodatkowych

środków finansowych

na realizację decyzji Komendanta

Państwowej Straży Pożarnej w Koje z dnia 15.04.2019r. Decyzja dotyczy budynku internatu. Pan
Kujawa poinformował,

że konieczne jest sporządzenie

projektu: oddymiania dla dwóch klatek

schodowych,

budowlanego

w zakresie

projektu

wielobranżowego

dostosowania

budynku do

założeń ekspertyzy technicznej, zabezpieczenia przejść instalacyjnych na granicy stref pożarowych
oraz przygotowanie

kosztorysów przedmiarów

robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych. Dyrektor przedstawił ofertę jednej z firm na wykonanie w/w projektów
na kwotę 36 285,00 zł. Zarząd nie podjął ostatecznej decyzji w tym temacie. Ustalono, że powróci
do sprawy po dokonaniu przez dyrektora ZSRCKU w Kościelcu rozeznaniu na rynku firm, które
opracowują stosowne projekty i zebraniu co najmniej 3 ofert w tym zakresie.

Obecna na posiedzeniu

naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury

Promocji Dorota Szkudlarek

przedstawiła następujące sprawy:
Pismo OP.3021.16.4.2019

informacja zbiorcza o środkach niezbędnych

na pokrycie

skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, wzrostu dodatku za wychowawstwo z kwoty
60 zł do 300 zł oraz kwoty dodatku motywacyjnego z 4% na 5% wraz z pochodnymi na
okres od O1 września do 31 grudnia 2019r. Z wykazu, które przesłały szkoły wynika, iż
łączna kwota wynosi 963353,71 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.
•

Opinia

Wydziału

indywidualnego

Oświaty,

Kultury

i Promocji

(OP.4352.8.2019)

uczennicy klasy III Liceum Ogólnokształcącego

(pismo dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

dot.

nauczania

w Kole jest pozytywna

z dnia 1O.09.2019r.) W związku z tym

Zarząd wyraził zgodę na nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo w
ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział OP powiadomi
szkołę,
Pismo OP. 3021.16.3.2019

- prośba o dokonanie zmian w planie finansowym polegające

na zmniejszeniu środków w Dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 18 000,00 zł oraz z działu
750, rozdziału 75075 o kwotę 4 000,00 zł (są to oszczędności

z organizacji Dożynek

Powiatowych) i przesunięcie w/w środków do działu 750, rozdziału 75075 na realizację
zadań z zakresu promocji Powiatu. Zarząd wyraził zgodę.
w najbliższym czasie zostanie zakupiony rzutnik na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego
w Kole. Zarząd przyjął do wiadomości.
nowe przepisy Prawa oświatowego nakazują montaż monitoringu w szkole. Ostatnio został
uruchomiony monitoring w ZSRCKU w Kościelcu. Zarząd przyjął do wiadomości.
•

w dniu 05.10. br na Kolskich Błoniach zorganizowane zostanie "Święto Latawca",
organizatorzy tego wydarzenia zwrócili się z prośbą o przekazanie gadżetów dla
uczestników. Zarząd wyraził zgodę.

•

ustalono, że w styczniu zostanie zorganizowana Gala Sportu i Kultury, na której zostaną
wręczone statuetki dla osób, które promują powiat kolski biorąc udział w zawodach
sportowych oraz wydarzeniach kulturalnych.

Radny Rady Powiatu Kolskiego Radomir Piorun poinformował, że złożył wniosek o nadanie tytułu
"Za zasługi dla Powiatu Kolskiego" dla Pana Kazimierza Kasperkiewicza. Pan Kasperkiewicz jako
społecznik i ceniony regionalista, zajmujący się historią i dziejami regionu w pełni zasługuje na
takie wyróżnienie. Zarząd przyjął do wiadomości powyższe, w najbliższym czasie posiedzenie
odbędzie Komisja Honorowa w tej sprawie.

Ad 6.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa poruszył następujące tematy:
l) w dniu 12.09.br dokonano otwarcia ofert w ramach II przetargu na świadczenie usług zimowego
utrzymania dróg powiatowych

w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 14 części.

Wpłynęły 4 oferty, przy których stwierdzono wzrost cen w stosunku do ubiegłego sezonu od
8,60 - 36,02%. Nie została złożona żadna oferta na część 2 obejmującą rejon miasta Koła.
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umów z Oferentami.
2) realizacja inwestycji

pn. "Przebudowa

mostu na rzece Rgilewce

w m. Barłogi".

Budżet

inwestycji wynosi 2 644 740,00 zł. W ramach tych środków zostały zamówione roboty i usługi
na kwotę 2 639 341,61 zł. Pozostała kwota 5 398,39 zł wstępnie będzie służyła podziałowi
geodezyjnemu

niezbędnemu w ramach inwestycji. Zarząd przyjął do wiadomości.

3) w dniu 19.09.br z inicjatywy przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole odbędzie się spotkanie w
Ratuszu Miejskim w Kole. Tematem spotkania będzie omówienie kwestii zmiany organizacji
ruchu w mieście Kole. W tym punkcie Zarząd poruszył temat skrzyżowania na ul. Piaski- Blizna
- Kolejowa. Obecnie ul. Blizna i Piaski są z pierwszeństwem

przejazdu,

a Kolejowa -

podporządkowana. Taka organizacja ruchu obowiązuje od 1 lipca br. Obecny na posiedzeniu p.
Wojtysiak poinformował,

że skrzyżowanie oznakowane jest w sposób prawidłowy, zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd obecnie nie widzi potrzeby zmiany organizacji ruchu
na tym skrzyżowaniu.

Osobami oddelegowanymi

na w/w spotkanie zostali dyrektor PZD w

Kole Grzegorz Kujawa oraz zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
Sławomir Wojtysiak.

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. IZDK lf-5003-123/9/19
kolejowo- drogowych: katD

dot. usunięcia usterek na przejazdach

w km 3,125 linii nr 737 w ciągu drogi nr 1613009, poprzez

wymianę nieczytelnego znaku G1b po prawej stronie toru nr 1. Sprawą zajmie się Powiatowy
Zarząd Dróg w Kole.
2. Urząd Miejski w Kole, IP.0003.24.2018 dot. prośby podjęcia przez Starostę Powiatu Kolskiego
działań zmierzających

do przekierowania

w mieście Koło przejazdu drogami alternatywnymi

pojazdów z węglem. Zarząd powróci do tematu.
3. Mieszkańcy Rysin Kolonia wystąpili z pismem w sprawie modernizacji drogi powiatowej nr
3431P na odcinku drogi Bierzwienna Krótka- Rysiny Kolonia - Dzióbin. Zarząd nie podjął
wiążącej decyzji w tym zakresie, powróci do tematu.
4. Urząd Miejski w Kole, IP.7021.21.2019

dot, ujęcia w budżecie powiatu kolskiego na 20201'.

budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Powstańców Wielkopolskich

,.
i Powstania

Warszawskiego.

skrzyżowania.

Ostatecznie

Zarząd

uznano

przedyskutował

za zasadne

kilka

zamontowania

koncepcji

odnośnie

na skrzyżowaniu

w/w
świateł

drogowych. Zarząd podjął decyzje, że wystąpi z taką propozycją do burmistrza miasta Koła, w
celu partycypacji kosztów montażu świateł w proporcji 50- 50%.

Przewodniczący

Komisji Konkursowej

Sylwester Chęcinski poinformował

Zarząd o wynikach

przeprowadzonej procedury konkursowej na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole. Wpłynęło 6 ofert, z czego tylko 3 oferty spełniały wszystkie wymogi formalne.
W dniu 16.09.br odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z dwoma kandydatami, gdyż jedna o oba nie
przystąpiła do rozmowy.

Komisja Konkursowa po odbyciu rozmów z kandydatami w wyniku

głosowania tajnego zdecydowała o wyłonieniu kandydatki Pani Iwony Wiśniewskiej. Kwalifikacje
w.w. osoby spełniają wszystkie postawione

wymagania.

Kandydatka

wiedzą i znajomością przepisów potrzebną do pracy na danym stanowisku.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: MaI wina Morzycka
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidlowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak

wykazała się największą

