
Protokół nr 0022.88.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 16 lipca 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 11°°. Obradom przewodniczył Starosta Robeli
Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):
1. Robert Kropidłowski
2. Waldemar Banasiak
3. Zbigniew Szarecki
4. Henryk Tomczak

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.
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu 0022.87.2020 z dnia
8 lipca 2020r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty
i podpisany.

Ad.3.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Grzegorz Kujawa poruszył następujące sprawy:
- Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z FDS pn"Przebudowa drogi

powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka". Do Wydziału Architektury i
Budownictwa został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Wniosek ten nie został
uzupełniony o decyzję wodnoprawną, która nie jest wymagana ze względu na istniejące już
przepusty i rowy. Niezbędna jest natomiast decyzja środowiskowa. Prowadzone jest również
postępowanie na wycinkę drzew, które zostanie pominięte na etapie składania wniosku a po
uzyskaniu decyzji po przetargu zostanie ponownie wpisane jako koszty niekwalifikowalne. Do
wniosku wymagane jest również zatwierdzenie organizacji ruchu. Koszt realizacji zadania
szacowany jest między 10 a 15 mln złotych. Powiat musiałby zabezpieczyć kwotę 4.800.000,00zł.
Realizacja zadania nastąpi w latach 2021r.- 20221'.

_.. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z FOS pn"Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów".
Do Wydziału Architektury i Budownictwa zostało złożone zgłoszenie. Koszt realizacji zadania
szacowany jest na kwotę 5.518.000,00 zł. Powiat musiałby zabezpieczyć około 1.700.000,00 zł.
Realizacja zadania nastąpi do końca 2021r.

W momencie otrzymania ostatecznych wersji kosztorysów, PZD przekaże do Zarządu Powiatu oraz
do danej gminy oficjalne informacje z prośbą o zabezpieczenie środków.

Zarząd rozważa złożenie wniosku na 3 zadania. Decyzja zostanie podjęta na kolejnym Zarządzie.
Ponadto Zastępca Dyrektora PZD Pani Anna Orchowska omówiła następujące sprawy:



- PZD otrzymał pismo z Biura Projektowego Budownictwa "Projektuj i buduj" Sp. z.o.o. w sprawie
wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr
3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka". Zgodnie z zawartą umową nr 123/PZD/PN/2019 z
dnia 23.12.2019r. termin wykonania przedmiotu umowy minął 05.07.2020r .. Biuro projektowe w
swoim piśmie powołuje się na wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID 19.
Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie oddania dokumentacji do końca lipca wraz z pozwoleniem
na budowę.

- sporządzono uzupełnienie do wniosku o zwolnienie z obowiązku budowy kanału
technologicznego Ruszków II-Police Średnie na podstawie przesłanki, że zlokalizowanie kanału
technologicznego jest ekonomicznie nieracjonalne. Załączono kosztorys na ścieżkę pieszo
rowerową oraz kosztorys na budowę kanału technologicznego. Szacowana wartość inwestycji
wynosi 99.000,00zł co stanowi ponad 12% wzrostu kosztu wartości inwestycji.

Dyrektor Grzegorz Kujawa wystąpił do Zarządu o telefon komórkowy dla Pani Anny Orchowskiej.
Zarząd wyraził zgodę.
Dyrektor powrócił również do umowy podpisanej 19 lutego
energetyczne na Aleji Jana Pawła II. Po rozmowie z Panem
termin wykonania przyłącza przypada na koniec I kwartału 2021r.

br. z "Energetyką o przyłącze
!ustalono że

Ad.4.
Naczelnik Wydziału Finansów Pani Amelia Woźniak omówiła korektę sprawozdań Rb-Z, RB-UZ i
Rb-N SP ZOZ w Kole na dzień 30.06.2020r. Zobowiązania wymagalne wynosiły:
na dzień 31.12.0219r. - 2.188.422,23 zł,
na dzień 31.03.2020r. - 2.868.543,30 zł,
na dzień 30.06.2020r. - 2.746.277,34zł
z czego wynika, że największy wzrost zobowiązań wymagalnych był w pierwszym kwartale.
Pani Naczelnik Amelia Woźniak przedstawiła zmiany do budżetu na najbliższą Sesję Rady Powiatu,
która planowana jest 29 lipca 2020r.:
Przedstawiła pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole o zmniejszenie
planu wydatków na zakup łodzi ratowniczej z silnikiem wraz z wyposażeniem i przyczepą dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole o kwotę 11.848,00 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na nowe zadania:

1. Zakup modułu las i jezioro jako dodatek do mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych
domu jednorodzinnego dla KP PSP w Kole. - w kwocie 7.048,00zł

2. Zakup namiotu pneumatycznego dla KP PSP w Kole - w kwocie 2.000,00zł
3. Zakup zestawu do prania, impregnacji i dezynfekcji oraz suszenia ubrań specjalnych dla KP

PSP w Kole - w kwocie 2.800,00zł
Ponadto przedstawiła zmiany do budżetu z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody
Wielkopolskiego na dofinansowania:
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole w wysokości 40.888,89 zł
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bliznej w Kole w wysokości 20.815,76 zł
Zarząd wyraził zgodę na powyższe zmiany.

Pani Naczelnik przedstawiła również informację dotyczącą realizacji projektu pn. "Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19", które będzie realizowało
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Obecnie PCPR jest na etapie opracowywania
wniosku o uruchomienie środków na realizację ww. projektu. Celem szczegółowym projektu będzie
wsparcie dzieci i rodzin zastępczych pieczy zastępczej. W ramach projektu przewidywany jest



.'

zakup komputerów, oprogramowania oraz środków ochrony indywidualnej wyposażenia do
bezpośredniej walki z epidemią.

Ad.5.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Pani Dorota Szkudlarek przedstawiła następujące
sprawy:
- pismo Zespołu Szkół Technicznych w Kole w sprawie przyznania środków finansowych na

naprawę instalacji elektrycznej w budynku szkoły. Koszt wymiany instalacji został oszacowany
na kwotę około 30tys. zł. Decyzja co do przekazania środków zostanie podjęta w późniejszym
terminie.

- pismo Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole Radomira Pioruna w sprawie zorganizowania
w Kole "I ART-PRZEGLĄDU" skierowanego do osób zajmujących się malarstwem
akwarelowym. Dyrektor zwrócił się z prośbą do Pana Starosty o patronat nad tym wydarzeniem i
ufundowanie "Nagrody Starosty Kolskiego", która zostanie wręczona jednemu z trzech
wyróżnionych artystów "ART PRZEGLĄDU", podczas uroczystego otwarcia wystawy w dniu
23.10.2020r .. Zarzad wyraził zcodę.

- pismo Pana Zl ~ w sprawie objęcia Patronatem Honorowym Starosty wystawy
fotograficznej pt. "rak było, a tak jest", która odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Kole na
przestrzeni miesiaca października br. Wystawa przedstawiać będzie zdjęcia fotograficzne
autorstwa Pana Z .ta, związane z modernizacją peronów na Dworcu PKP w Kole.
Zarząd wyraził Z!:;vuy.

- pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole Mieczysława
Drożdżewskiego dotyczące zwolnienia dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru
godzin dydaktycznych. Pani Naczelnik oznajmiła, że sporządzi w tej sprawie swoją opinię.

Ad.6.
Dyrektor PCPR w Kole Pani Agnieszka Rusin poinformowała, że Kolskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" z siedzibą przy ul. Dąbskiej 40 w Kole złożyło do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosek w ramach "Programu wyrównywania różnic
między regionami III" obszar F - przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących
warsztatów terapii zajęciowej - remont lub modernizacja dofinansowywanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pan L ki - Prezes
Stowarzyszenia załączył do wniosku dokumentację: wykaz robót budowlanych, ich opis i koszt
wraz z kosztorysami, wycenami i ofertami na kwotę: 230.803,73 zł. Deklarowany udział własny to
jest 70.803,73zł. PFRON przyznał na realizację tego projektu przez Stowarzyszenie "Sprawni
Inaczej" kwotę 160.000,00 zł. W piśmie do Zarządu Powiatu z prośbą o wsparcie finansowe Pan
Molicki wskazał natomiast koszt realizacji tego projektu na kwotę 300.000,00 zł, to jest
o 69.196,27 zł więcej. Zarząd wyraża zgodę na realizację projektu jednakże Starosta prosi
o wyjaśnienie i ustosunkowanie się do tego, z czego wynikają różnice w kwotach.
Dyrektor Agnieszka Rusin nadmieniła również, że środki z Państwowego Funduszu, które Powiat
Kolski otrzymuje na działalność WTZ stanowią 88%, z czego Powiat niezależnie musi dołożyć
12%. Wynika to z art. lOb ust 2a i 2b. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczy to również środków PFRON, które otrzymuje
Powiat spoza algorytmu. Tak więc Powiat Kolski aby móc zrealizować projekt KSON "Sprawni
Inaczej" będzie musiał dołożyć środki własne w wysokości 21.818,18 zł.
Ponadto Pani Agnieszka Rusin przedstawiła również informację dotyczącą realizacji projektu pn.
"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej". Złożone zostało zapytanie ofertowe.
Termin do 21 lipca br. Wstępnie wyliczona kwota na realizację programu to 145.000,00 zł.



Zakupione komputery będą stanowić własność Powiatu i będą przekazane w ramach umowy
użyczenia do rodzin zastępczych. W momencie opuszczania przez dziecko rodziny będą one
zwracane i przekazywane kolejnej rodzinie.

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
1. Urząd Gminy Kościelec (Roś-2.7021.36.2020) rozważenie inwestycji budowa ciągu pieszo

rowerowego na odcinku Kościelec-Gąsiorów i parkingu w okolicy Cmentarza Parafialnego w
pasie drogi powiatowej nr 3218P. Zarząd skierował pismo do PZD.

2. Powiatowy Zarząd Dróg (PZD/5421/DT/ZP/P/72/2020) włączenie projektowanej kanalizacji
deszczowej w ul. Boguszynieckiej do kanału deszczowego w ul. Nagórnej w Kole. PZD prosi o
podjęcie stanowiska w sprawie:

uzgodnienia podłączenia sięgacza miejskiej kanalizacji deszczowej,
Uchwalenia stawek za odprowadzanie wód do powiatowej kanalizacji deszczowej,
przekazania wybudowanej kanalizacji deszczowej w ul. Nagórnej na rzecz Gminy Miejskiej
Koło.

Zarząd powróci do tematu.
3. Powiatowy Zarząd Dróg (PZD/544/DT/P/55/2020) uzgodnienie projektu Zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew - Etap II,
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy
Grzegorzew - Etap III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zarząd zapoznał się.

4. Burmistrz Miasta Dąbie (KLG.6722.3.2019) zawiadomienie o podjęciu uchwał:
• Nr XV/130/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Dąbie oraz miasta Dąbie - Etap VIII" oraz

Nr XV1131/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Dąbie oraz miasta Dąbie - Etap IX". Zarząd zapoznał się.

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ.RP.073.10.2020) kserokopia
orzeczenia sądowego wydanego przez Sąd Rejonowy w Kole uprawniającego SP ZOZ w Kole
do żądania od pozwanego opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu przy czym pozwanemu
przysługuje prawo do lokalu zamiennego a wykonanie orzeczenia jest wstrzymane do czasu
zaoferowania przez powoda pozwanemu zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego. Zarząd
skierował sprawę do Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Pana Łukasza
Ziemniaka i Naczelnika Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia Pani Lilli Urbaniak.

•
•

Na tym protokół zakończono
. N..C\..Q.!'(\O •. ~~\j)Y;~\.Lu.S\i.0\w.,...
Protokółowała: Milena Bilińska-Śliwka

1. Robert Kropidłowski

Podpisy Członków Zarządu

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak
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