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Protokół nr 0022.92.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 19 sierpnia 2020 roku

Posiedzenie Zarządu odbyło się o godz. 900 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących

obraz i dźwięk. Obradom przewodniczył Wicestarosta Sylwester Chęciński, Każdy z członków

Zarządu potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje

odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową. Następnie

Wicestarosta przystąpił do stwierdzenia quorum. W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

O 4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik Powiatu

Wicestarosta po stwierdzeniu quorum przystąpił do omawiania tematów przewidzianych

porządkiem obrad (załącznik nr 2 do protokołu).

Ad 1.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Zarząd omówił zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do

realizacji w latach 2020 i 2021 wspólnie z gminami, dotyczą one:

- Gmina Klodawa: "Przebudowa ul Toruńskiej w Kłodawie" oraz "Przebudowa drogi powiatowej
nr 3431 P Bierzwienna - Dzióbin" ,

- Miasto Koło: "Przebudowa ul. Poległych w Kole",

- Gmina Koło: "Remont drogi powiatowej nr 34l9P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty",

- Gmina Chodów: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2l50P Domaników - Kotków i przebudowa
drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice",

- Gmina Osiek Mały: "Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki
-Czołowo",

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

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenia ww. zadań inwestycyjnych do budżetu Powiatu Kolskiego

oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego. Środki na realizację inwestycji

pochodzą z pomocy finansowej gmin, a po stronie powiatu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.



W przypadku inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Chodów Powiat kolski

obecnie zabezpieczy w budżecie środki własne na realizację zadania. Środki na ten cel pochodzą z

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Następnie Dyrektor Grzegorz Kujawa poruszył następujące tematy:

• wójt gminy Grzegorzew deklaruje współpracę z Powiatem Kolskim w sprawie realizacji

remontu odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew- Tarnówka. Łączny koszt

inwestycji to 70 000 zł, w tym udział finansowy Gminy Grzegorzew wyniesie 28 000 zł,

udział finansowy Powiatu - 42 000 zł. W ramach zadania zostanie wyremontowany odcinek

drogi o długości ok. 429 m. Rada Gminy Grzegorzew w dniu 25.08.br. podejmie uchwałę w

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego. Zarząd przyjął do

wiadomości.

O · w związku z rozstrzygnięciem drugiego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji

projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P Olszówka- Głębokie"

zostały złożone dwie oferty, najniższa oferta wynosi 39 500,00 zł. Kwota ta przekracza

zabezpieczone w budżecie środki na opracowanie dokumentacji o 10 000,00 zł. Zarząd

wyraził zgodę na wybór ww. oferty.

• powrócono do tematu włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej w ul.

Boguszynieckiej w Kole do kanału deszczowego w ul. Nagórnej. Zarząd Powiatu na

posiedzeniu w dniu 28 lipca 2020r. nie wyraził zgody na włączenie ww. kanalizacji do

kanału deszczowego w ul. N agórnej . Wówczas zaproponowano przekazanie wspomnianej

kanalizacji na rzecz Gminy Miejskiej Koło w zamian za obniżenie opłaty za odprowadzanie

wód opadowych i deszczowych z ul. Nagórnej. Burmistrz Miasta Koła do tej pory nie

wypowiedział się w powyższym temacie. Zarząd zobligował Powiatowy Zarząd Dróg w

Kole do sporządzenia rozliczenia finansowego inwestycji "Rozbudowa ul. Nagórnej w

Kole" z podziałem na koszty wykonania nawierzchni oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Po sporządzeniu zestawienia Starosta spotka się w tej sprawie z Burmistrzem Koła.

Ad 3. Zarząd rozpatrzył propozycje zmian do budżetu powiatu na 2020r. dotyczą one:

• Zespołu Szkół Technicznych w Kole (ZST.KS.0320.9.2020) prośba o zwiększenie planu

wydatków budżetowych w Dz. 801, rozdziale 80115 § 4010 o kwotę 49 694,10 zł z

przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych. Zarząd wyraził zgodę, środki na ten cel

będą pokryte z rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji

i obsługi w jednostkach oświatowych.



• Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole (ZSEA3110.2.2020) dot.

zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 106,00 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatu

legitymacji szkolnych, odsetek od rachunku bankowego, otrzymania odszkodowania

uzyskanego od ubezpieczyciela w związku z zalaniem Sali gimnastycznej. Następnie

zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 032,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

osobowe, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych. Ponadto zwiększa się

plan wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Zwiększone zapotrzebowanie na

środki w tym paragrafie wynika z udziału Szkoły w programie "Cyfrowa Wielkopolska

2020", co wiąże się z koniecznością zapewnienia stałego dostępu do szybkiego

szerokopasmowego internetu. Środki na ten cel będą pochodzić ze zwiększenia planu

dochodów oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków. Zarząd wyraził

zgodę.
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• Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego (KRD.033.26.2020) prośba o zwiększenie planu

dochodów w dziale 600, rozdziale 60004 § 2170 o kwotę 224 231,50 zł w związku z

otrzymaną dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze

użyteczności publicznej do realizacji przewozów autobusowych (Aneks nr 1 z dnia 10 lipca

2020 r. do Umowy nr 16.11/19 z dnia 23.12.2019 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a

Powiatem Kolskim). W związku z powyższym zasadne jest dokonanie zmian w planie

wydatków w dziale 600, rozdziale 60004 § 4300. Zarząd wyraził zgodę. Jednocześnie

naczelnik poinformował, że przewiduje się 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. Zarząd przyjął do

wiadomości.

• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kole (PINB.311.6.2020) zwiększenie planu

finansowego o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń oraz

pochodnych dla pracowników oraz pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością

Inspektoratu. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok

oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków. Zarząd wyraził zgodę.

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole (FK.3001.7.2020) zwiększenie planu

finansowego o kwotę 51 920,50 zł z przeznaczeniem wypłatę dodatków wychowawczych

oraz obsługę programu "Rodzina 500+", o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i

systemie pieczy zastępczej. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacj i

celowych na 2020r.Zarząd wyraził zgodę.
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Ad 4. Ponadto Zarząd zapoznał się z pismami:

• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole (RN.0602.25.2020) informujące, że jest

możliwość uzyskania co najmniej 80% środków na realizację projektów z "Programu

wyrównywania różnic między regionami III" na rok 2020. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło deklaruje chęć realizacji projektu poprzez

zakup mikrobusa 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w

kwocie 89 600,00 zł. Aby wnioskodawca mógł uczestniczyć w programie Powiat Kolski

zobligowany jest przekazać 12 % wkładu własnego, tj ok. 10 000,00 zł. Zarząd wyraził

zgodę na przekazanie środków.

pismo Burmistrza Miasta Koła (IP.7210.1.2020) wyrażenie woli przejęcia drogi powiatowej•

nr 3480P ul. 20-tego Stycznia w Kole na rzecz Gminy Miejskiej Koło. Zarząd przyjął do

wiadomości, sprawa została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

• pismo mieszkanki powiatu kolskiego w sprawie stanu drogi w miejscowości Ochle.

Dyrektor Grzegorz Kujawa poinformował, że na odcinku drogi w m. Ochle położona została

nowa nawierzchnia na odcinku 950m, obecnie trwają odbiory zadania. Dyrektor podkreślił,

że wymagane jest też położenie nowej nawierzchni na odcinku ul. Wiejskiej, jednak władze

gminy Miejskiej Koło nie są zainteresowane tym tematem.

• Burmistrz Kłodawy (RPZ.6722.1.2020) zawiadamia o podjęciu działań w zakresie

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w

obrębie: Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa Wieś, Dębina, Głogowa,

Korzecznik, Luboniek, Okoleniec, Rgielew, Rycerzew, Rysiny Kolonia, Słupeczka,

Kłodawa.

Ad 5. W ramach wolnych głosów i wniosków Wicestarosta Sylwester Chęciński poinformował, że:

- planowane jest w najbliższym czasie wznowienie pracy Wydziału Komunikacji i Ruchu

Drogowego,

- ruszył nabór wniosków do projektu "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce".

Celem projektu są działania związane z zapobieganiem skutków epidemii COVID-19. Projekt

zakłada udzielenie wsparcia w formie grantowej. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację, w

związku z powyższym Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 otrzyma środki w

wysokości ok. 570 000,00 zł.



/-

Na tym protokół zakończono .
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Protokółowała: Malwina Morzyoka

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński
f;
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3. Waldemar Banasiak

o 4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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