
Protokół nr 0022.90.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 28 lipca 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 900
. 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.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu 0022.89.2020 z dnia

() 22 lipca 2020 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty

i podpisany.

Ad 3.

W posiedzeniu uczestniczyły Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

p. Wiśniewska oraz główna księgowa SPZOZ p. Kaźmierczak. Panie powróciły do tematu "wakacji

kredytowych", Starosta i Wicestarosta podpisali aneksy do oświadczenia poręczyciela w związku

z poręczeniem udzielonych kredytów.

Następnie Panie poinformowały o:

• spłacie kredytów oraz rozliczeniu rat leasingowych i układów ratalnych - stan na dzień

30 czerwca 2020 r. Zarząd zapoznał się;
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bilansie oraz rachunku zysków i strat za I półrocze 2020 r. - strata SPZOZ na dzień

30.06.2020 r. wynosi 55.626,26 zł. Zarząd zapoznał się;

dotacji od Gminy ;ościelec w wysokości 20.000,00 zł na zakup laparoskopu;

piśmie firmy ~ sprawie zwrotu 70% kwoty zabezpieczenia z tytułu rzetelnego

wykonania umowy dot. zadania "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych

świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu". Pani Dyrektor będzie się w tej sprawie

konsultować z Radcą prawnym p. Ratajczyk;

• odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej przez jednego z oferentów - dot. postępowania

•

•

•

przetargowego na zadanie "Przebudowa Oddziału Chirurgii w SPZOZ w Kole wraz

z wyposażeniem".

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa oraz

p. Orchowska. Korzystając z ich obecności Zarząd poruszył temat Funduszu Dróg Samorządowych.

Dyskusja dotyczyła m.in. wyboru zadań, które będą ubiegały się o dofinansowanie w ramach FDS.

Dyrektor Kujawa poinformował o kosztorysie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P

Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka", który wynosi ok. 17 mln zł. Zarząd dyskutował

o możliwości ograniczenia tych kosztów. Ostatecznie ustalono, że należy dokonać weryfikacji

kosztorysu, Zarząd powróci do tematu.

Zarząd proponuje zgłoszenie w 2020 r. do Funduszu Dróg Samorządowych następujących zadań

(po akceptacji ze strony zainteresowanych Gmin):

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

w kierunku miejscowości Rdutów". W związku z dokonaną przez PZD weryfikacją

i optymalizacją kosztów szacowany koszt inwestycji wynosi około 3.200.000,00 zł.

Zakładane dofinansowanie z FDS wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych. Ze wstępnych

wyliczeń należy zakładać, że wymagany udział finansowy Gminy Chodów będzie na

poziomie 720.000,00 zł. Kolejną propozycją jest realizacja zadania przez okres 12 miesięcy,

co umożliwia rozłożenie płatności na lata 2021 - 2022. Podział kosztów po stronie Gminy

Chodów: w 2021 r. - 400.000,00 zł, w 2022 r. - 320.000,00 zł. Zarząd oczekuje na deklarację

ze strony Gminy Chodów.

2. "Przebudowa ulicy PCK w Kole". Szacunkowy koszt inwestycji na podstawie dokumentacji

drogowej wykonanej w 2018 r. oraz projektu usunięcia kolizji oświetlenia ulicznego

wykonanego w 2020 r. wynosi 1,5 mln zł. Zakładane dofinansowanie dla Powiatu Kolskiego

z środków FDS wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku pozytywnego
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rozpatrzenia wniosku, w celu podpisania umowy o dofinansowanie środków FDS

wymagane będzie zabezpieczenie wkładu własnego. Wkład ten proponuje się rozłożyć po

50% na Gminę Miejską Koło i Powiat Kolski. Zarząd oczekuje na deklarację ze strony

Gminy Miejskiej Koło.

3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi -Police Średnie".

Zarząd oczekuje na deklarację ze strony Gminy Kościelec.

Natomiast w 2021 r. proponuje się zgłoszenie do Funduszu Dróg Samorządowych następujących

zadań: "Przebudowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie", "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P

Olszówka- Głębokie", "Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś

Wielka" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów - Przedecz".

Dyrektor Kujawa poinformował, że na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów -

Przedecz", w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentacji

projektowej, została złożona jedna oferta na kwotę 41.820,00 zł. Kwota ta przekracza

zabezpieczone w budżecie środki na opracowanie dokumentacji. Zarząd wyraził zgodę na wybór

w/w oferty.

Ponadto Zarząd rozpatrzył następujące pisma:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/2223IDT/239/2020 - informacja o koszcie

opracowania dokumentacji oraz wykonania mapy na potrzeby zadania "Przebudowa

odcinka drogi powiatowej nr 341lP od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku

miejscowości Rdutów" (72.570,00 zł). Zarząd zapoznał się.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/2211DT/240/2020 - stawki konsultantów - dot.

zadania "Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P". Zarząd

zaakceptował zaproponowane przez konsultantów stawki.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/54211DT/ZPIP172/2020 - prośba o opinię w sprawie

wyrażenia zgody na włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Boguszynieckiej

w Kole do kanału deszczowego w ul. Nagórnej. Dyrektor Kujawa poinformował, że

projektuje się włączenie nowej kanalizacji do króćca zlokalizowanego już poza pasem

drogowym drogi powiatowej, jako odgałęzienia wykonanego w czasie przebudowy

ul. Nagómej od kanalizacji zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej. Projektowana

kanalizacja deszczowa ul. Boguszynieckiej ma odbierać wody opadowe jedynie z jej zlewni

- nie przewiduje się podłączenia przyległych nieruchomości. Dyrektor Kujawa nadmienił, że

w świetle ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o drogach publicznych brak podstaw

do świadczenia usług komunalnych polegających na odbiorze i odprowadzaniu wód

deszczowych spoza pasa drogowego drogi powiatowej. Przedmiotowy odcinek drogi jest
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wyposażony w kanalizację deszczową wybudowaną i zarządzaną przez Powiat Kolski -

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Z tego tytułu nie ponoszone są opłaty do~Miejskiego

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole. Zdaniem PZD brak jest podstaw prawnych do

ustalania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w powiatową kanalizację

deszczową. W przypadku podjęcia stanowiska przez Zarząd Powiatu o przekazaniu

kanalizacji deszczowej na rzecz Gminy Miejskiej Koło Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

zostanie obarczony kosztami odbioru wód przez MZWiK. Zarząd nie wyraził zgody na

włączenie w/w kanalizacji do kanału deszczowego w ul. Nagórnej. Proponuje się

przekazanie wspomnianej kanalizacji na rzecz Gminy Miejskiej Koło w zamian za

obniżenie opłaty za odprowadzanie wód opadowych i deszczowych z ul. Nagórnej. Starosta

spotka się w tej sprawie z Burmistrzem Koła.

4. Gmina Chodów, KDBP.7226.23.2020 - dot. odstąpienia od złożenia wniosku w ramach

Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa odcinka drogi

powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości

Rdutów". Gmina wnosi o realizację zadania w ramach współpracy pomiędzy Powiatem

a Gminą w 2020 r. Zarząd po rozmowie telefonicznej z Wójtem Chodowa ustalił, że w/w

inwestycja będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg

Samorządowych. Oczekuje się na pisemne potwierdzenie ze strony Gminy Chodów.

5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, O.PO.Z-2.053.52.2020.rnk - zgoda na

wydzielenie z utwardzonego pobocza pasa pieszo - rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr

92 na odcinku Kościelec - Koło. Zarząd wyraził zgodę na sporządzenie projektu organizacji

ruchu celem zaopiniowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Ponadto ustalono termin odbioru zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P

w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy".

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Sobczak przybliżyła informacje o Rządowym

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Są to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast.

Proponowana wysokość wsparcia to 12 mld zł, które zostanie podzielone na trzy pule środków:

D 5 mld zł dla gmin i miast na prawach powiatu;

D l mld zł dla powiatów niebędących miastami na prawach powiatu;

D 6 mld zł dla gmin i powiatów (pula ta zostanie rozdzielona w co najmniej dwóch naborach

wniosków).

Powiat kolski może ubiegać się o środki w wysokości 3.686.214,00 zł zgodnie z przyznaną kwotą

wymienioną w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020. Źródłem
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finansowania projektu jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne i może

wyłącznie zostać przeznaczone na wydatki majątkowe. Środki te będzie można wykorzystać na

bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi

i kanalizację, budowę żłobków, drogi - a także inne niezbędne lokalnie działania. Wsparcie

udzielane jest na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa

Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego Wojewody. Wniosek o przyznanie wsparcia składa

się w terminie od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia 10 sierpnia 2020 r.

Powiat Kolski ma również możliwość wnioskowania o środki z puli 6 mld zł przeznaczonej dla

gmin i powiatów. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej ze

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie może być niższa niż 400.000,00 zł. Wnioski

o dofinansowanie z tej puli można będzie składać w ramach odrębnych naborów, które zostaną

ogłoszone przez Prezesa Rady Ministrów w BlP urzędu obsługującego ten organ co najmniej 30 dni

przed upływem tego terminu.

Zarząd zapoznał się z warunkami Funduszu i wyraził zgodę na złożenie wniosku o uzyskanie

środków w wysokości 3.686.214,00 zł.

Ad 6.
Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Kole, KF.RK.0613-2/2020 - informacja z wykonania budżetu za

I półrocze 2020 r.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Kole, KF.RK.3011-5/2020 - dot. zwiększenia planu wydatków

budżetowych o łączną kwotę 80.000,00 zł w związku z przyznaniem przez Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków Funduszu Pracy. Zarząd wyraził

zgodę,

3. Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania, BZ.3034.2.2020 - informacja z wykonania budżetu za

I półrocze 2020 r.

4. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, OP.031.1.2020 - przesunięcie środków między

paragrafami w kwocie 2.355,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (dot.

świadczenia usług nieodpłatnej pomocy prawnej). Zarząd wyraził zgodę.

Ad 7.
Na tym protokół zakończono.

P;~i~kÓł~~~ K;.;~i;;;k~
Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski
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2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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