
r.

Protokół nr 0022.84.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 17 czerwca 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. 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

C) oraz

Artur Szafrański- Sekretarz

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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).

Ad.l.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

e Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu 0022.83.2020 z dnia

10 czerwca 2020 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty

i podpisany.

Ad 3.

Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło (dot. dotacji na realizację zadania

pn.: "Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole"). Zarząd nie

wniósł uwag do projektu.

Następnie omówiono propozycje zmian do budżetu powiatu na 2020 r.:

l. Liceum Ogólnokształcące w Kole, KS.3021.06.2020 - zwiększa SIę plan dochodów

i wydatków o kwotę 18.780,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych,

zakup i montaż bramki zabezpieczającej dostęp osób postronnych i parkowanie
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samochodów na parkingu przeznaczonym dla nauczycieli i uczniów oraz zakup i montaż

drzwi w garażach szkoły. Zarząd zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych środków

z dochodów (pochodzących z oszczędności w związku z mniejszą wypłatą dodatkowego

wynagrodzenia rocznego) na wynagrodzenia. Wydział OP powiadomi szkołę.

2. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, G.311.4.2020 -

zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.950,00 zł, przenosi się między

paragrafami środki finansowe na łączną kwotę 21.850,00 zł z przeznaczeniem m.in. na

wynagrodzenia, zakup środków czystości, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup

środków do wykonania remontu, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy

dydaktycznych. Zarząd wyraził zgodę.

3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.15.2020 - przenosi się

między paragrafami środki finansowe na łączną kwotę 8.866,00 zł z przeznaczeniem na

nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach

lekarskich oraz zakup koszulek koszarowych. Zarząd wyraził zgodę.

4. Dom Pomocy Społecznej w Kole, DFK.311 0.6.2020 - zwiększa się plan dochodów o kwotę

21.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu z powodu zmiany

struktury mieszkańców na starych i nowych zasadach oraz w związku z korektą

zmniejszającą wysokość dotacji z budżetu państwa o kwotę 71.193,89 zł. W związku

z brakiem pełnego obsadzenia miejsc przez mieszkańców, Dom nie jest w stanie zwiększyć

planu dochodów o pełną kwotę zmniejszenia dotacji, dlatego DPS zwraca się z prośbą

o uzupełnienie brakującej kwoty z budżetu Powiatu w wysokości 50.193,89 zł. Ponadto

dokonuje S1ę przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 19.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup warzyw i owoców w III i IV kwartale 2020 r. Naczelnik

Wydziału Finansów porozmawia z głównym księgowym DPS aby poszukali oszczędności

we własnym budżecie na pokrycie zmniejszonej dotacji z budżetu państwa. Zarząd powróci

do tematu.:

5. Wojewoda Wielkopolski, FB-1.3111.189.2020.7 - informacja o zwiększeniu planu dotacji

celowych na rok 2020 w dz. 855, rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 19.840,00 zł

z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start". Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie

środków do budżetu.

Ponadto p. Woźniak zaproponowała pomniejszenie od września do grudnia br. budżetów szkół

ponadpodstawowych o środki finansowe na wynagrodzenia oraz socjal pracowników, którzy

przejdą do tworzonego w Starostwie Powiatowym w Kole Referatu finansowo - księgowego
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obsługującego księgowość, płace i kadry szkół i placówek oświatowych. Środki te powinny zostać

przeniesione na wynagrodzenia w Starostwie. Zarząd wyraził zgodę.

Ad4.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska

przedstawiła informacje z otwarcia ofert - dot. przetargu na zadanie "Przebudowa oddziału

chirurgii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole". W postępowaniu do

wyznaczonego terminu wpłynęły trzy oferty, jedna z ofert podlega odrzuceniu ze względu na błędy

w niej zawarte. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 3.952.95,07 zł. W związku ze zgłoszonymi przez

dwóch oferentów wzajemnymi zastrzeżeniami do złożonych przez nich ofert SPZOZ oczekuje na

ich wyjaśnienia do 19 czerwca br.

Korzystając z obecności p. Wiśniewskiej poruszono temat wynajmu garaży przez Wspólnotę

mieszkaniową "Cichy Kąt". Pani Dyrektor poinformowała, że na chwilę obecną Wspólnota nie

wyraziła zgody na zaproponowane przez szpital warunki najmu.

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Następnie p. Urbaniak poinformowała o piśmie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.ADTE-SZ.2251.6.2020.AR - prośba o wyrażenie zgody na zbycie, tj.

sprzedaż lub kasację aktywów trwałych - ambulans specjalistyczny Peugeot Expert. Pojazd nie

nadaje się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, jego modernizacja i naprawa jest

nieopłacalna. Zarząd wyraził zgodę na zbycie, Wydział KPZ przygotuje projekt uchwały Rady

Powiatu w tej sprawie.

Ad 5.

Starosta omówił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie zmiany Uchwały Nr 0025.180.271.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia

16 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu:

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V) " w ramach

Działania 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku

pracy - projekty pozakonkursowe" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów °
- wstrzymało się od głosu - głosów °



Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.84.130.2020

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0025.56.78.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia

21.11.2019 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V) " w ramach

Działania 6.1 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty

pozakonkursowe realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014 - 2020

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 0025.84.131.2020o
Następnie Zarząd zapoznał się z pismami:

1. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/544/DTIP/42/2020 - pozytywne uzgodnienie

Wójtowi Gminy Olszówka projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla wybranych terenów położonych na terenie gminy Olszówka. Zarząd zapoznał się.

2. Urzędu Miejskiego w Kole, KS.7231.06.2020 - wpływy z opłat wnoszonych systemem

Mobilet oraz w parkomatach ustawionych na drogach powiatowych, za miesiąc maj 2020 r.

Zarząd zapoznał się.

Ad 6.

Na tym protokół zakończono.
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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