
Protokół nr 0022,5.2018,
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

\V doju 12 grudniu 2018 n~ku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto się o godzinie ] 0'00. Obradom przev odniczyl Starosta Rob -rt
Kropidłowsk ..
W posiedzeniu udział 'WZięli ( załącznik nr l do protokołu):

1. Robert Kropidłowski
2. S Iwe ter Chęciń ki
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
oraz
Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik Powiatu

Starosta. powitał 'vV zystkich obecnych, a n I tępnie na podstawie listy obecności stv ierdził
wymagane quorum iprzy tąpił do oma ian ch tematóv r przewidzianych porzs dkiem obrad
( załącznik nr 2 do pr tokcłu),

Ad.l.
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.4.2018 z dnia
05 grudnia 2018 r., nie vvnosząc do niego nv ag i poprawek ..T m amyrn pr tokól został przyjęty i
podp isan y.

d.J.
Zgodnie z postano ieniem Zarządu odbyło si zaplanowane spotkanie z przedstawicielami gminy
O iek Mały oraz Dyrektorem I 'owiatowego Zarządu Dróg w Kole związane z budową drogi
powiatowej nr 3206 P Łuczywno- Drze ce. W imieniu Wójta gmin Osiek Mały \I spotkaniu
wzi tą udzial Pani ckretarz 2. gminy Osiek Mały. której towarzyszyli: pracownik ds.
zagospodarowania prze trz nnego oraz osoba odpowiedzialna za zamówienia publiczne
inwest cje, drogi i fundusze unijne w gminie. a spotkaniu obecny był również Przewodniczący
Rady Gminy Osiek Mały oraz Proje tant, który będzie wykonywał dokumentację projek ową
planowanej inwestycji.
Tematem główn m spot ania było orno lenie no ej kone p ji rozwiązania techrricznego
inwestycji,
Newralgicznym punktem całej inwestycji jest odcinek drogi położon w miej cewości Edmundów.
Pojawił się tam problem t chniczn ,połega'ąc na braku możliwości poprowadzenia xxx drogi z
przyczyn technicznych- na: planowanym odcinku biegnie linia oświetlenia ulicznego i wodociąg,
które musiałyby zostać przesunięte, jednak z racji istniejącej zabudowy brak ku temu miejsca.
Wymieniono jeszcze wiele innj ch prze. zkód w leon.ekwen ji czego postanewionn, że planowany
odcinek drogi w miejscowości Edm indów poprowadzony będzie za budynkami. li nie jak
pierwomie zakładano potni dz budynkami.



Kolejn kwestią poruszaną na potkaniu były sprawy finansowe inwestycji.
Powiat kol j na budowę omawianego odcinka drogi ma zaplanowane 6 mln zł. Planowan
orientacyjne koszt przedstawiają ię w sposób następujący:

• ] 100000 zł przeznacza: ię na wykup gruntów
• 4 730000 zł planuje ię wydać na realizację zadania
• 17 000 zł- dokumentacja projektowa

Zarząd oraz wszy cy obecni na spotkaniu twi rdzili, ze zaproponowana nowa konc peja budowy
Lo po·••vodu mini ia problematycznego odcinka drogi -est lepsza od poprz dniej.
W wyniku rozrnć w ustalono iI:; Pan Projektant przygotuje bilans podziału działek i przeję ia
terenów plano anych pod inw stycję. Po otrzymaniu dokumentów planuje się powołać w pólne
korni je Powiatu Kolskiego 7 gminą O iek Mały Da których zostanie przedstawiona i 'Ii yjaśniona

oncepcja zrealizowania w/w inwestycji.
Projektant przekaże Powiatowemu Zarzadov iDróg koncepcję drogi celem rozesł nia do gminy
o. iek Mały iZarządu Powiatu izapoznania z przyjętymi rozwiązaniami radnych,

Ad.4.
Obecna na posiedzeniu Zastępca a żelnik Wydziału :0 podarki Nieruchomościami przedłożyła
Zarządowi decyzję o oddaniu w trwały Zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole
niemchomości położone w miejscowości Polonisz, gm. Babiak.
Pan Star ta podpi al ve!» decyzję.
Zarząd przyjął do wiadomo ści.

Naczelnik Wydziału Promocji. Rozwoju i Zarządzania Kry sówego Zenon Wasisk przed tav iI
pismo Stowarzyszenia ,.Kolscy Patrioei z prośbą o wsparcie uroczystości ,_ 100 lecie Powstania
Wielkopolskiego '. Uroczystość odbyć ma się 27.12. 0]8 roku.

Członkowie stowarzyszenia zwracają się z propozycja pom ey poprz z przejęcie przez Powiat
Kolski. czyści kosztów zwi zanych z organizaej uroczystości. tj. sfinan owanie projektu i w druk
plakatu z informacją oraz porządkiem uroczystości. Kolej 1. proponowany koszt to zakup zniczy
oraz pomoc w nagłośnieniu imprezy.

Pan rarosta zaproponował, ab po uroczystej esji Rady Powiatu Kol kieg w dniu 27.i2.2018r.
do onać uroczy t go wciągnięcia flagi na maszt oraz odśpiewanie hymnu.

Członek Żarzadr Pan Zbigniew śzar cki zaproponował. by kupić flag Pow tania Wielkopo iego
iwciągn ć dwie flagi na maszt.

Postanowiono również, że w tamach realizacji nagłośnienia uroczy ności skorzy lać z lokalnych
medióv w t In kol 'kich portali internet wych.

Zarząd jednogłośnie wyrazil zgodę na udzielenie pomocy w organizacji uroczy tości.

Ad.6.

Dyrektor Powiatowego entrum P mocy Rodzinie Koje przed tawiła następuj ce spraw
1. Pismo P PR w Kol (FK3001.l .20] 8 z dnia 10..12,2018 r.] z prośbą o zab zpieczenie
finan owych w \\ sokości 43 000 zł iujęci w planie wydatków jednostki na 2019 rok.

rodków



KlI rota ta będzie przeznaczona na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie tej kwoty, budżecie Pov iatu Kolskiego na 2019 rok.
2. imo PCPR w Kole (FK.300 1.16.20 18 z dnia 11. i2.20 18 r.) z pro ba o zabezpieczenie środków
finansowych i uj .cic planie \0\ 'datków jednostki na 2019 Tok na zatrudnienie na podstawie
urnowy zlecenie o oby do pomocy przy 'prawowaniu op' ki nad dziećmi i przy pracach
gospodarskich w rodzinie zas tępczej v kwocie 32 312 zł.
Pani Rusin argumentuje woją próśb tym re zgodnie z ustawą z dnia 9 zerw a 2011 roku
o ,. spieraniu rodziny i ystemie piecz. zastępczej (w przypadku, gdy w rodzini . zastępczej
zawodowej lub rodzinie za stępczej niczawodowej przeby wa więcej niż 3 dzieci) złozono wniosek
przez rodzinę za, odową unkcjonującą na ter nic pov iatu kolskiego. '\i której obecnie przebywa 4
dzi ci, w tym jedno z orzeczeniem o niep ełnosprav no' ci o potrzebie zatrudnienia o. oby do
pomocy.
W/w rodzina posiada dwójkę swoich własnych dzieci, z których jedno jest niepełnosprawne w
stopniu Zł aeznym.
Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie ,Iw osób od miesiąca nycznia 2019 roku oraz na
zabezpieczenie W/lN środków Iinansov ch, budżecie powiatu na 2019 rok a także u 'zgl dnienie
wnioskującej kwoty w planie wydatków jedno tki.
3. Dyrektor Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie w Kole Agnieszka Rusin przedstawiła zmianę
do projektu uchwały Rady Powiatu Kol ~ lego dotyczący zmiany chwały . l 1/344/2018 z dnia
27 września 2018 roku w spra·· te ustalenia wysokości środków finansowych Państ owego
Funduszu Rehabilitacji Osób iepełnosprawnych przypadających na realizację okr ślonych zadań.
z zakresu reh: biliracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim
, 20181'0 ·U. ZI liana dotyczy przesunięcia. środków między zadaniami:

•. zmniejszenia środków o kwotę 176,97 zł Z doflnanso ania ko ztów szkol. ń stażu, prac
interwencyjno ch, przygotov ania zav odowego w miejscu pracy - art. 11;

'. zwiększenia środków o kwotę 176,97 zł na dofinan owanie aopatrzenia \1.,' przedmioty
ortopedyczne i środki pomocni z. przyznawań na podstawie: odrębnych przepisóv .

W lej wymie aione zmiany w planie finansowym. wynikają z bieżących pot zeb i złożonych
wuios ów niepełno pru nych miesz ańców z terenu powiatu kolskiego.
Zarząd wyraził zgodę na powyższe zmiany oraz na wprowadź nie powyższego proj ktu do
porządku obrad n. najbliższą sesi Rady Powiatu Kolskiego,

Kierownik Referatu Zamówień Publiczn c11 nwestyeji i R monrów Pan Artur zafruński omówił
projekt Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego ....v sprawie: roz (I'zygnięcia otwartego konkursu ofert na
powierzenie organizacji pozarzqdowej prawadzqcej działalność poi, tku publi znego realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodl'lmnej pomocy prawnej, swiadczenlo nieodplatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolski "go na 2019 rok

Dokonano wyboru oferty zgłoszonej przez: Stowarzysz nie Inicjatyw Społecznych ...w. 'PARCIE.
}łlFORMACJA, ROZWÓJ",
Zarząd po omówieniu projektu poddał kwe tię gło owaniu:

• wniosek poparło- 5 głosów
• przec iw- głosów O
• wstrzymało si od głosu - głosów O



uchwała zosta podj ęta jednogło śn ie . zo tała OZID ac zona Nr 0025.'.5.2018.

•

Ponadto Pan Alim zafrański poinformował o utworzeniu komisji doraźn j liczbie 4 członków,
których zadaniem będzie kontro i P ZOZ w zakresie wykorzystania dotacji udzielonej przez
Pow 'at Kol . i dla szpitala na .Rozbudo pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ w Kole"
Oraz analiza r alizaeji zadania pn .• Rozbudowa prz budowa] modernizacja oraz wypo ażenie P
ZOZ w Koł, raz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"
pod kątem realizacji dodatl owych robót nie objętych umową nr 1/2017 z dnia 20.10.1017 1'.

Plan wanv termin rozpoczęcia kontroli to 14 grudzień 2018 r., a zakończenia 2l grudzień 20 l .r.
Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Obecna na posiedzeniu Zarządu Naczelnik W~działu Oświaty, Kultury i portu przedstav ila
na tepujące pisma:
1. Pismo K KO p.Z 0 ..00. w Krakowie w sprawi odp \I iedzi na pi mu z dnia 2 l .] 1.2018 f. syg.
OK.3020.'" .2018 , w którym informują, że W projektowany h rozdziałach uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2019 rok są błędnie założone kwoty dotacji podmiotowych dla 'zk.ol
prowadzonej przez KSKO SP. z 0.0_ z iedzibs w Krakowie.
W ysternie Informacji Oświatowe' na dzień O września 2018 r., dla iepublicznej Szkoły
Policealn _j dla Dorosły h w Kłodawie założono następujące Liczby słuchaczy:

• na kv alifikacyjnych ku ach zawodowych prowadzonych przez Szkołę- 2287
.' uczniowie Szkół Policealnych dla Dorosłych -7.

Pani nacze nik wyjaśniła iż dotacja dla łuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
uwzględniała wyłącznie wagę P39, ponieważ v sprav ozdaniu 'ystemu Informacji Oświatowej na
dzień 30.09.201 7 f. organ prowadzący szkołę nie wykazał absolwentó z poprzedniego roku
szkolnego - waga Pl l od której uzależniona jest wysokość . ubweneji ogólnej dla Powiatu
KoJs tego.
Zostało również przed tawion pismo z Zarządu Rejonowego Pol kiego Czerwonego Kr: yża w
Koje z dn. 12.12.2018 r. 7. prośbą o ufundowanie upominków dla uczestników tspu powiatowego
xxvn Ogólnopolski j Olimpiady Promocji Zdrowego St lu Życia PCK, który odbędzie się 18
grudnia 2018 r. od godziny 1200 w Liceum Ogólnokształcącym w Kole. Do etapu powiatov ego
zgłosiło się 15 uczniów,
Zarząd wyraził zgod ~ na ufundowanie upominków dla uczestników organizowań j Olimpiady w
kwocie 600 zł. Odpowiedź pisemną udzieli \) ydział Oświaty, ultury i Sportu.

Ad.9.
Pan Skarbn ik przedsra wi ł 11ustępujące pi sm a:
L Pismo Komendanta Powiatowego Pań twowej . traży Pożarnej 'N Kole (PF.0340.34.2018 z dn.
11.12.2018 r. ) z prośbą o dokonanie zmian w pl nic wydatków o kwotę 74 085 zł.
Oszcz .dnoś i powstały w Z\I iązku Z :

• niewykorzystaniem średniej upo ażcnia funkcjonariuszy:

..
wolnymi wakatami:
przcb waniern fun cjonariusza na urlopie rodzicielskim;
w konaniem niektórych prac remontowych i kan' .rv ac jnych
zwolnieniem z opłacania składek na fundusz Dra y;

ramach pra la n ch;

•

•
•



.' niższym wydatkiem na zakup energii oraz kor. ktą odpisu na ZF', S.
Wolne środki planowane s przeznaczyć na:

• nagrody uznań iowe funkcjonariusz;
• zakup materiałów i wyposażenia,

Zarząd wyraził zgodę na dokonani zmian w planie wydatkó Kom ndy,
2. Pismo aezelnik Wydziału Organizacyjn go iZdrowia (O .3026.8,2018 Z dn. 06.12.2018 ) Z informacją
Q zak czeniu t mowy z P.P.H.U. Alicja Wapillska na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w
budynkach iB Starostwa Pov iatowego w Kol 7. dniem 31.01.2019 r, "\VZ'I iązku z powyż zym l a usługę
kompleksowego prząr nia pornieszczeń na okre 11 miesi c zostaną przeprowadzone zapytania ofertowe,
Wart.ość u ługi na \-\ żej wymieniony okres ob jmować będzie kwota 98 15,8.76 zł brutto,
Zerząd przyj ął do w' adomoś ci,
3. Pismo Z sporu Szkół Techniczn ch w Kole ( Z. T.KS.0320.40.2018 .z dn. 10..12.20'18 ) z prośbą o
dokonanie zmian w planie dochodów iwydatków" mle iącu grudniu 20[8 r.
W związ' u ze z iększon l zużyciem energii elektrycznej Ol z energi i .ieplnej przez Zespół Edu a jno-
Wych awczo- Opiekuńczy Kole zwi k za ię dochody 1. tyto wpłat za media o kwotę 6 440 zł.
Środki. z doeh d6w przeznacza się na zapłatę za zużyte ciepło oraz energię l ktryczną,
Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie flnan 0\ ym jednostki.

Ad.iO
Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
p' mo Związku Harcerstwa. Polskiego Komendanta Hufca ZHP w Kole z prośbą o pokr CI w części
kosztów związań ch z utrzymaniem harcóv ••..ki przy li icy Bliznej 45.
Zarząd nie wyraził zgody na doflnan owanie Harcó ki. Odpowie dź pisemną przygotował Wydział
Oświaty; Ku lru ry iS portu.
Pi mo Stowarzy zenia Kolskiego owarzy t a Cykiistóv w Kol z prośb o zabezpieczenie środków
na organizacje ~~ I Wyścigu Kolar kiego nad Wartą' .
Pan Starosta polecił, ab W dział Oświaty, Kultury i Sportu z.ajął się tą sprawą .i udzielił pisemnej
odpowiedzi Sto arzyszeniu.
Pismo Kolsklej lzby Gospoda cze] z prośbą o możliwo 't wsparcia towarżyr Lenia Kolskiej Izb
Go podarczej .. praw tą ma zełat ić· aczelnik Promocji, Roz voiu i Zarządzania Kryzysowego w
porozumieniu ze tarostą.

Protokółowała: Katarzyna Grzelak

..... fI

t. Robert Krop.idło,,,·ski

2. Syl ester Cb.ęciński

3. '"\'aldemar Banasiak

4. Zbignie,,"' ,,7.ar cld

5. Henryk Tomczak

--t.-
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