
Protokół nr 0022.85.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 24 czerwca 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godzinie 830. 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

O 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 0022.84.2020 z dnia

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

i podpisany.

Ad3.

Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła propozycje zmian do budżetu:

1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, G.311.6.2020 -

prośba o ustalenie planu wydatków w rozdziałach 80115, 80195 oraz 85416 dla projektu

pn.: "Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum

Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu". Ogólna wartość projektu

wynosi 593.906,43 zł, z czego na rok 2020 przypada kwota 301.570,58 zł. Pozostałe środki

w kwocie 292.335,85 zł należy ująć w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu
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Kolskiego, z tego na rok 2021 kwotę 290.588,85 zł, a na rok 2022 - 1.747,00 zł. Zarząd

wyraził zgodę.

2. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.16.11.2020 - prośba o dokonanie

następujących zmian w planie dochodów i wydatków: zwiększa się dochody o kwotę

64.000 zł na realizację przez Szkołę Podstawową Specjalną w SOSW w ZOEW w Kole

programu .Posiłek w szkole i w domu". Zmniejsza się wydatki w dz. 801, rozdz. 80102,

§ 4210 o kwotę 16.000 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej zadania .Posiłek

w szkole i w domu", zwiększa się wydatki w dz. 801, rozdz. 80148, § 4210 o kwotę

80.000 zł (16.000 zł z wkładu własnego + 64.000 zł z dotacji) z przeznaczeniem na

realizację przez Szkołę Podstawową Specjalną w SOSW w ZOEW w Kole programu

.Posiłek w szkole i w domu". Zarząd wyraził zgodę.

o Ponadto Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych o kwotę 250.000 zł na zadanie

"Przebudowa oddziału chirurgii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Kole"

Ad 4.

W posiedzeniu uczestniczyli: przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, Wójt Gminy

Chodów z pracownikiem, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa oraz

z pracowni projektowej

Tematem spotkania było omówienie zaawansowania prac projektowych inwestycji pn.:

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P - od skrzyżowania z drogą krajową DK92

w kierunku miejscowości Rdutów", a także ustalenie zakresu i wymagań ze szczególnym

uwzględnieniem wymogu uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz decyzji

o pozwoleniu na budowę.

Jako pierwsza głos zabrała Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa p. Bekier, zgodnie

z art. 50 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym "Nie wymagają decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty

budowlane: polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany

sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego

formy architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku - nie

oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu

przepisów o ochronie środowiska". W decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanej przez

Wójta Gminy Chodów stwierdza się brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
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środowisko w związku z tym zapisem zadanie nie wymaga wydania pozwolenia na budowę, należy

jedynie zgłosić zamiar wykonania inwestycji. Nie wymaga się również wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji celu publicznego.

Wójt Gminy Chodów podziękował za zaproszenie na spotkanie oraz przystąpienie do wspólnej

realizacji przebudowy w/w drogi.

Pan z pracowni projektowej

jest już przygotowana i zostanie przekazana

!poinformował, że dokumentacja na to zadanie

do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w dniu

29 czerwca br. Dyrektor Kujawa zapytał czy w dokumentacji zawarto projekt kanalizacji

teletechnicznej. Projektant potwierdził, że jest ona zaprojektowana. Starosta zapytał o wycenę

zadania wynikającą z kosztorysu. Par bOinformował, że kosztorys opiewa na kwotę ok.
I

6.700.000 zł brutto. Zarząd wyraził zdziwienie tak dużą kwotą i poprosił projektanta o przesłanie

kosztorysu do weryfikacji do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Zauważono również, że

w związku z kwotą kosztorysu, która przekracza środki zabezpieczone na to zadanie trzeba będzie

zwiększyć budżet inwestycji w podziale 60% Powiat, 40% Gmina. Starosta zapytał Wójta Chodowa

czy jest w stanie wyasygnować w budżecie Gminy dodatkowe środki. Wójt przeanalizuje

możliwości finansowe Gminy, jednak podkreślił, że jest to priorytetowa inwestycja dla Gminy i nie

chciałby z niej rezygnować.

W dalszej części posiedzenia Wójt Kowalewski powrócił do tematu kontynuacji przebudowy drogi

Kłodawa - Dąbrowice. W roku bieżącym Gmina nie ma możliwości wyasygnowania środków

własnych na realizację zadań drogowych wspólnie z Powiatem, jednak Wójt zwrócił się z prośbą

o realizację w/w inwestycji ze środków Powiatu, Gmina wkład własny zwróci w 2021 r. Zarząd

przeanalizuje możliwości finansowe Powiatu i powróci do tematu. Wice starosta zapytał czy

pewniejszym rozwiązaniem dla Gminy nie będzie zaciągnięcie kredytu. Wójt poinformował, że

Gmina mogłaby skorzystać tylko z pożyczki krótkoterminowej, którą powinna spłacić w roku

bieżącym aby nie wchodzić w długoterminowe zobowiązania, a to z kolei nie rozwiązuje problemu.

Poruszono także temat przebudowy drogi Domaników - Kotków, dokumentacja na tę drogę jest

przygotowana ale nie zawiera kanału technologicznego.

Starosta zapytał także jak wygląda obecnie temat niebezpiecznych odpadów w Szołajdach. Wójt

poinformował o bieżącej sytuacji prawnej, przekazał także, że Gmina będzie chciała przystąpić do

projektu badawczego, który pozwoli na utylizację tych odpadów. W finansowaniu projektu na

chwilę obecną nie uwzględniono Powiatu. Ponadto Wójt spotka się w tej sprawie z Wojewodą

Wielkopolskim. Na tym temat zakończono.
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Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg poinformował o szkodach jakie powstały

w związku z intensywnymi opadami deszczu w ostatnich dniach. Pani Orchowska powróciła do

tematu oferty firmy ~ot. odsprzedaży kostki brukowej, która pozostała po realizacji

zadania "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole". Cena 29 zł netto/ m", całkowity koszt zakupu ok.

15.400 zł brutto. PZD proponuje przeznaczenie kostki na wymianę chodnika na ul. Poległych

w Kole. Zarząd wyraził zgodę na kupno pozostałej kostki oraz poprosił PZD o wyliczenie kosztu

przebudowy w/w chodnika (inwestycja musiałaby być realizowana wspólnie z Gminą Miejską

Koło).

Ponadto Zarząd zapoznał się z pismami:

1. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/542-0zn/SL/49/2020 - informacja o wykonanych

zmianach organizacji ruchu na ulicach powiatowych w Kole, Kłodawie oraz Przedczu.

2. Urzędu Miejskiego w Kole, IP.7021.1.26.2020 - dot. niezwłocznego przystąpienia przez

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole do prac pielęgnacyjnych na terenie miasta Koła.

Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje odpowiedź.

Pani Zawierucha, pracownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania, przedstawiła pismo Burmistrza

Kłodawy (RAK.SP.554l.l4.2020) - prośba o zmianę w przyznanej pomocy finansowej Gminie

Kłodawa na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP RP

z terenu powiatu kolskiego". Zmiana miałaby dotyczyć przesunięcia dotacji z OSP Kłodawa na

OSP Bierzwienna Długa, tym samym kwota dotacji dla OSP Bierzwienna wyniosłaby 3.500,00 zł.

Całkowita kwota dotacji pozostałaby bez zmian. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto p. Zawierucha poinformowała o zmianach jakie zaszły (w odniesieniu do roku ubiegłego)

w zakresie przedmiotowym dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na 2020 r. -

załącznik nr 2 do projektu umowy dot. pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu

gminnego w formie dotacji celowej na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej

jednostek OSP RP z terenu powiatu kolskiego". Zmiany dotyczą m.in.: przedsięwzięć

budowlanych, sprzętu transportowego do kwoty 10.000 zł, sprzętu informatyki i łączności. Zarząd

zapoznał się nie wnosząc uwag.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Wojewody Wielkopolskiego, FB-1.3lll.196.2020.8 - zawiadomienie o zwiększeniu planu

dotacji celowej na 2020 r. o kwotę 1.200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
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realizacji zadania pn.: "Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz

z wyposażeniem". Zarząd przyjął do wiadomości.

2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.4.2020 - prośba

o wprowadzenie do planu wydatków jednostki środków w kwocie 19.840,00 zł w związku

ze zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych

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

3. Domu Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3110.7.2020 - pismo uzupełniające do

DFK.311 0.6.2020, prośba o zmniejszenie planu wydatków w § 4260 o kwotę 50.193,89 zł.

Zarząd wyraził zgodę.

4. Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej, DF-1.4020.l5.6(1).2020.AŁlJC -

o
zawiadomienie o ustaleniu kwoty dodatkowych środków (w wysokości 6.000,00 zł)

Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole zadań określonych

wart. 15zzb - 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zarząd przyjął

do wiadomości.

o

5. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221/DT/200/2020 - dot. uregulowania stanu

prawnego gruntu pod drogą powiatową nr 3428P w miejscowości Barłogi. Konieczność

uregulowania stanu prawnego wynika z zajęcia gruntów osób trzecich podczas realizacji

inwestycji pn.: "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi". Wydział

Nieruchomości i Ochrony Środowiska zajmie się sprawą.

6. Wójta Gminy Grzegorzew, RDS.6721.1.2020 - zawiadomienie o podjęciu przez Radę

Gminy Grzegorzew uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego

pod nazwą "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych

terenów Gminy Grzegorzew - Etap IV". Zarząd zapoznał się.

7. Gminy Przedecz - uchwała Rady Miejskiej w Przedczu w sprawie zmiany uchwały

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na przebudowę dróg

powiatowych w Gminie Przedecz w 2020 roku. Zwiększa się dotację na dofinansowanie

zadania "Przebudowa dróg powiatowych nr 3518P ulica Kuleszy i nr 3521 P ulica Księdza

Omastowskiego" o kwotę 80.000,00 zł. Zarząd zapoznał się.

Ad 7.
Na tym protokół zakończono.

f-

.........41J.{~\~·JQ. .
Protokółowała: Anna Krupińska
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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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