
Protokół nr 0022.91.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 5 sierpnia 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 1100
. Obradom przewodniczył Wicestarosta

Sylwester Chęciński.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

3. Henryk Tomczak

oraz

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

o
Wicestarosta 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. 1.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu 0022.90.2020 z dnia

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

i podpisany.

Ad3.

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

p. Orchowska oraz p. Łączkowski.

Zarząd powrócił do tematu Funduszu Dróg Samorządowych. Po dokonaniu weryfikacji kosztorysu

oraz podziale na etapy zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 34l4P Przedecz - Dziwie -

Nowa Wieś Wielka" Zarząd dokonał wyboru zadań, które będą zgłoszone do Funduszu Dróg

Samorządowych:

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

w kierunku miej scowości Rdutów";

2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 34l4P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka";

3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 32l8P na odcinku Ruszków Drugi -Police Średnie".

Wicestarosta poprosił o wydłużenie odcinka drogi, który będzie przebudowany, tak by
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kończył się on przy zabudowaniach.

Następnie Dyrektor Kujawa poruszył llL-'·;~pującetematy:

• pismo firmy r sprawie zakupu drewna i zrębkowanych

gałęzi pochodzących z wycinki przy realizacji robót drogowych "Budowa odcinka drogi

powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce. Dyrektor Kujawa poinformował, iż PZD

dwukrotnie organizował przetarg na zbycie drewna, zrębkowanych gałęzi wraz z karpiną.

Z powodu braku oferentów przy cenie wywoławczej w wysokości 5.099,47 zł netto, cena

wywoławcza w drugim przetargu została obniżona o 50% do kwoty 2.549,74 zł netto.

Pomimo to przetarg ponownie nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów. Pismo

w/w firmy dotyczy zakupu drewna i zrębkowanych gałęzi bez karpiny za kwotę

wywoławczą drugiego przetargu tj. 2.549,74 zł netto + 23% Vat. Zarząd wyraził zgodę na

zbycie.

Dot. dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020o •

•

- 2027 w postaci wprowadzenia nowych przedsięwzięć: "Zakup piasku i soli do zimowego

utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021" oraz "Zakup usług przy zimowym

utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021. Wprowadzenie tych zmian jest niezbędne

ze względu na konieczność zakontraktowania zakupu materiałów do zwalczania śliskości

i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Zarząd wyraził zgodę.

Dot. wyrażenia zgody na zakup kosiarki wysięgnikowej na potrzeby PZD - koszt ok .

110.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zakup, PZD wskaże źródło sfinansowania wydatku.

Wicestarosta proponuje także likwidację służbowego pojazdu PZD marki Polonez ze

względu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zarząd rozważy możliwość zakupu

samochodu służbowego dla PZD w 2021 r.

• informacja o poniesionych kosztach i zaangażowanych środkach na zadania "Przebudowa

drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny" oraz "Przebudowa drogi

powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy i Lubiny". Zarząd zdecydował o

przeznaczeniu pozostałych z w/w zadań środków Powiatu oraz Gminy Koło (zwiększa się

środki finansowe w dziale 600, rozdział 60014, §4270 o kwotę 109.000 zł + środki Gminy

Koło - 36.000 zł, co daje łączną kwotę 145.000 zł) na remont drogi powiatowej nr 3419P w

miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty.

• Pismo Gminy Chodów, KDBP.7226.25.2020 - dot. realizacji w ramach współpracy Gminy

Chodów z Powiatem Kolskim w 2020 r. zadań: przebudowa drogi powiatowej nr 2150P

Domaników - Kotków, przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice.

Wójt Chodowa wniósł także o zabezpieczenie przez Radę Powiatu kwoty wkładu Gminy
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Chodów, tj. 200.000 zł, która zostanie zwrócona w późniejszym terminie. Dyrektor Kujawa

poinformował, że oczekuje się na stanowisko Ministra Cyfryzacji w zakresie ewentualnego

zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji zadania

przebudowa drogi powiatowej m 2150P Domaników - Kotków. Zarząd wyraził zgodę na

wspólną realizację w/w zadań oraz zabezpieczenie kwoty wkładu Gminy Chodów, która

zostanie zwrócona w późniejszym terminie.

• pismo Zarządu Powiatu Tureckiego, ZDP.410.13/2020 - wniosek o wyrażenie opmn

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej. W związku z powyższym

Dyrektor Kujawa omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie opinii

o pozbawieniu dróg kategorii drogi powiatowej.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 3

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.91.135.2020

Ponadto Dyrektor Kujawa przedstawił archiwalną mapę dot. planowanej wówczas budowy

wiaduktu na ul. Toruńskiej w Kole. Ustalono także termin spotkania z konsultantami w sprawie

budowy obwodnicy północnej Koła.

Następnie Wicestarosta przedstawił pisma:

1. Minister Cyfryzacji, DT-WUKE.420.459.2020-3 - zwolnienie zarządcy drogi - Zarządu

Powiatu Kolskiego z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji

inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej m 3218P na odcinku Ruszków Drugi -

Police Średnie". Zarząd przyjął do wiadomości.

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, PO.ZPU.3.434.47m.2020.AS - uwagi

PGW Wody Polskie dot. przebiegu koncepcyjnej trasy budowy północnej obwodnicy Koła

w ciągu drogi powiatowej m 3205P. Zarząd zapoznał się z uwagami.

3. E-mail Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole - ostateczne miejsce podziału

kosztorysu na etapy zadania "Przebudowa drogi powiatowej m 3414P Przedecz - Dziwie-

Nowa Wieś Wielka". Zarząd zapoznał się.

Ad 4.

W posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji oraz zaproszona

przez Zarząd Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych p. Poronin. Poruszono temat awarii instalacji
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elektrycznej w budynku ZST w Kole. Pani Dyrektor poinformowała, że instalacja elektryczna

w szkole ma ponad 60 lat. W ubiegłym tygodniu nastąpiła awaria zasilania. W celu normalnego

funkcjonowania szkoły została naprawiona prowizorycznie i tymczasowo, aby sekretariat mógł

funkcjonować wykonano tymczasowe zasilanie bezpośrednio kablami, które są na zewnątrz. Grozi

to narażeniem pracowników na duże niebezpieczeństwo porażenia prądem. Szkoła nie posiada

środków finansowych żeby dokonać wymiany instalacji elektrycznej. Rzeczoznawcy wstępnie

oszacowali koszt naprawy na kwotę około 30.000,00 złotych. Dlatego p. Poronin zwróciła się

z prośbą o dodatkowe środki finansowe. Zarząd poprosił p. Poronin o współpracę z Naczelnik

Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Sobczak w celu dokonania rozeznania w koszcie

przeprowadzenia inwentaryzacji całej szkoły w zakresie wymiany instalacji elektrycznej. Ponadto

Zarząd poprosił o przygotowanie zestawienia najpilniejszych napraw instalacji elektrycznej wraz

z kosztem, tak by sekretariat szkoły mógł prawidłowo funkcjonować.

Następnie p. Poronin poinformowała o awarii instalacji wodociągowej w budynku szkoły, w ciągu

miesiąca wyciekło pond 200 m" wody. Aktualnie hydraulik poszukuje miejsca przecieku. Zarząd

zapoznał się z bieżącymi problemami szkoły i oczekuje na w/w kosztorysy.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Promocji przedstawiła

następujące pisma:

1. Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.112.1.2020 - dot.

zwolnienia dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych.

W związku z szeregiem działań dostosowujących pracę szkoły do nowych wymogów

związanych z Jej funkcjonowaniem m.in. egzamin zawodowy on-line, dziennik

elektroniczny, dyrektor zwrócił się z prośbą o zwolnienie w roku szkolnym 2020/2021

z prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Zarząd wyraził

zgodę. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji powiadomi szkołę.

2. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole - prośba o objęcie patronatem

honorowym "Narodowego Czytania", które odbędzie się 5 września 2020 r. Lekturą

dziewiątej odsłony "Narodowego Czytania" będzie "Balladyna" Juliusza Słowackiego.

Zarząd wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym. Wydział Oświaty, Kultury

i Promocji powiadomi Bibliotekę.

3. Bursy Szkolnej w Kole w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym w Kole -

prośba o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie

w Bursie Szkolnej w Kole w ZOEW w Kole na rok szkolny 2020/2021 oraz o akceptację

wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie czyli dziennej stawki
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żywieniowej dla bursy i internatu SOSW w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno -

Wychowawczym w Kole. Pan Kupiński proponuje ustalenie kwoty do zapłaty za

zakwaterowanie w placówce w wysokości 75,00 zł miesięcznie oraz akceptację wysokości

kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie dla bursy i internatu w kwocie 13,00 zł.

Zarząd zaakceptował w/w stawki. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji powiadomi Bursę.

4. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie -

zaproszenie do współpracy w związku z realizacją III edycji eventu edukacyjnego "Noc

Zawodowców". W programie zaplanowane zostały strefy (pokoje), w których

zaprezentowane zostaną poszczególne branże i zawody. W tym roku prezentacje zawodów

zaplanowano w postaci filmów i wywiadów. W związku z tym, Centrum zaprasza do

wzięcia udziału w imprezie poprzez pomoc w przygotowaniu filmu tj. wskazanie zawodów

(szkół), które warto wypromować. Koszt przygotowania filmu to 2.000,00 zł. Zarząd

wyraził zgodę na podjęcie współpracy oraz na zabezpieczenie środków finansowych w w/w

kwocie. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji powiadomi Centrum Wsparcia Rzemiosła,

Kształcenia Dualnego i Zawodowego.

Na zakończenie p. Szkudlarek omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 3

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.91.136.2020

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak omówiła dwa projekty uchwał Rady Powiatu

Kolskiego w sprawie:

• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole za 2019 rok

• pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Kole.

Zarząd nie wniósł uwag do projektów uchwał.

Ad 6.
Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.6.2020 - prośba
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o wprowadzenie do planu wydatków jednostki środków w kwocie 159.205,00 zł

pochodzących ze zwiększenia przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych.

Środki te zostaną przeznaczone na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla

wychowanków rodzin zastępczych oraz środków ochrony osobistej dla osób z pieczy

zastępczej. Środki te zostały wprowadzone do budżetu powiatu na lipcowej sesji.

2. Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego, KRD.033.26.2020 - prośba o dokonanie

zmiany w budżecie powiatu polegającej na:

• zwiększeniu dochodów dział 600 rozdz. 60004 § 2170 o kwotę 224.231,50 zł do wysokości

382.893,50 zł - z tytułu aneksu nr l do Umowy nr 16.11/19 z dnia 23.12.2019 r. o objęcie

dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze

użyteczności publicznej przewozów autobusowych;

• zwiększeniu planu wydatków (wkład własny beneficjenta) dział 600 rozdz. 60004 § 4300

o kwotę 224.231,50 zł w związku z powyższym aneksem do Umowy nr 16.11/2019 zawartej

z Wojewodą Wielkopolskim w/w zakresie;

• zmniejszeniu wkład własny beneficjenta dział 600 rozdz. 60004 § 4300 o kwotę

180.000,00 zł w związku z powyższym aneksem do Umowy nr 16.11/2019 zawartej

z Wojewodą Wielkopolskim w/w zakresie;

• przewiduje się także zawarcie umowy w zakresie realizacji wykonania usługi przewozowej

w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie

Powiatu Kolskiego w 2021 r. z Operatorem - PKS Konin o planowanej wartości

wynagrodzenia ogółem w kwocie 319.186,30 zł (w 2021r.).

• wnosi się również o dostosowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego

na lata 2018-2027 w zakresie powyższego przedsięwzięcia do w/w kwot na lata 2020

i 2021.

Zarząd powróci do pisma Wydziału Komunikacji Ruchu Drogowego na kolejnym

posiedzeniu.

3. Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska, NŚ.3026.1.2020 - prośba o dokonanie

zmian w budżecie powiatu na rok 2020, proponuje się zwiększenie dochodów w Dziale 756,

Rozdział 75618, §0490 o kwotę 1.600,00 zł. Następnie proponuje się zwiększenie

wydatków w Dziale 750, Rozdział 75020, § 4210 o kwotę 1.300,00 zł oraz Dziale 750,

Rozdział 75020, § 4300 o kwotę 300,00 zł. Powyższe zmiany dokonuje się w związku

z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 L, dotyczącej rejestracji jachtów

i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Zarząd wyraził zgodę.

4. Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska, NŚ.3026.2.2020 - prośba o dokonanie
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zmian w budżecie powiatu na rok 2020, proponuje się zwiększenie wydatków w Dziale 010,

Rozdział 01095, § 4210 o kwotę 3.000,00 zł oraz w Dziale 010, Rozdział 01095, § 4300

o kwotę 1.000,00 zł. Powyższe środki przeznacza się na zakup nagród rzeczowych dla

uczestników konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego". Zarząd wyraził zgodę.

5. Wojewody Wielkopolskiego, FB-1.3111.252.2020.6 - informacja o zwiększeniu planu

dotacji celowych na 2020 r. w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 5.878,00 zł.

Środki te przeznacza się na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kole. Zarząd przyjął do wiadomości.

6. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole, PINB 311.6.2020 - przesunięcia

między paragrafami w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na odprawę

emerytalną, zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego oraz ochronę miejsca

pracy pracowników PINB w Kole w związku z koronawirusem. Zarząd powróci do tematu.

7. Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.311 0.2.2020 - prośba

o dokonanie zmian w planie finansowym szkoły z przeznaczeniem m.in. na zakup

materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup

usług telekomunikacyjnych. Zarząd powróci do tematu.

8. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, PS-1.3111.19.2020.2 - prośba o przeanalizowanie

potrzeb w Domach Pomocy Społecznej w zakresie zadań remontowych. Zarząd zapoznał

się. Pismo zostanie przesłane do DPSów przy ul. Bliznej oraz ul. Poniatowskiego w Kole.

Ad 7.
Na tym protokół zakończono .

..........-h:~"JQ. .
Protokółowała. Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

3. Henryk Tomczak
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