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Protokół nr 0022.93.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 26 sierpnia 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 12°°. Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

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

1. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

oraz

o Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

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 0022.91.2020 z dnia

5 sierpnia 2020 r. oraz 0022.92.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., nie wnosząc do nich uwag

O i poprawek. Tym samym protokoły zostały przyjęte i podpisane.

Ad 3.

W posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Chodów p. Kowalewski, Dyrektor Powiatowego

Zarządu Dróg p. Kujawa, Zastępca Dyrektora PZD w Kole p. Orchowska oraz Główny księgowy

PZD w Kole p. Łączkowski.

Korzystając z obecności Wójta Gminy Chodów Zarząd powrócił do tematu wspólnej realizacji na

terenie gm. Chodów zadań drogowych w 2020 r. Proponuje się realizację dwóch zadań:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków" oraz kontynuacja przebudowy

drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice na odcinku Głogowa - Dąbrowice. Wójt zwrócił

się z prośbą o zabezpieczenie ze środków Powiatu wkładu własnego Gminy na realizację tej

inwestycji. Wójt zadeklarował, że Gmina wkład własny (200.000,00 zł) zwróci w trakcie trwania
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inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych lub z ewentualnej sprzedaży

budynku po szkole w Kaleni Małej albo z krótkoterminowej pożyczki. Dyrektor Kujawa

poinformował, że gotowa jest dokumentacja na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P

Domaników - Kotków", nie ogłoszono jeszcze przetargu, nie ma także odpowiedzi z Ministerstwa

Cyfryzacji na wniosek Powiatu o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego.

W przypadku braku zgody ze strony Ministerstwa na zwolnienie z obowiązku budowy kanału

technologicznego Wójt Kowalewski proponuje realizację kontynuacji przebudowy drogi

powiatowej Kłodawa - Dąbrowice oraz remont tej drogi na odcinku Głogowa - Dąbrowice (ok. 500

m) zamiast realizacji "Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków". Zarząd

wyraził zgodę na zabezpieczenie ze środków Powiatu wkładu własnego Gminy na kontynuację

przebudowy drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Głogowa - Dąbrowice. Aktualnie Zarząd

oczekuje na odpowiedź z Ministerstwa Cyfryzacji w kwestii kanału technologicznego (dot. zadania

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków").

W dalszej części posiedzenia Zarząd zapoznał się z bieżącymi sprawami Powiatowego Zarządu

Dróg:

1. PZD/221IDT/267/2020 - prośba firmy' lo wyrażenie zgody na

zamianę zaprojektowanych do nasadzeń drzew z w'ą~ szypułkowego (267 szt.) na jarząb

pospolity (267 szt.) oraz z dębu bezszypułkowego (267 szt.) na grab pospolity (267 szt.).

Nasadzenia dot. realizacji zadania pn.: "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P

Łuczywno - Drzewce". Zarząd wyraził zgodę. Powiatowy Zarząd Dróg udzieli odpowiedzi.

2. PZD/221IDT/268/2020 - dot. podjęcia decyzji w sprawie włączenia projektowanej

kanalizacji deszczowej w ul. Boguszynieckiej w Kole do kanalizacji deszczowej

w ul. Nagórnej. Rozważa się następujące warianty rozwiązania tej sprawy:

• wariant 1 - przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej Koło kanalizacji deszczowej

w ul. Nagórnej w zamian Powiat byłby zwolniony z ponoszenia opłat na rzecz Miasta za

odprowadzanie wód opadowych na tym odcinku kanalizacji deszczowej;

• wariant 2 - wyrażenie zgody na włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej

w ul. Boguszynieckiej w Kole do kanalizacji deszczowej w ul. Nagórnej wraz

z naliczaniem opłat Gminie Miejskiej Koło za odprowadzanie wód opadowych.

Starosta poprosił PZD o skonsultowanie w/w możliwości pod względem prawnym oraz

o wyliczenie jaki był koszt Powiatu wybudowania kanalizacji deszczowej w ul. Nagórnej.

Zarząd powróci do tematu.
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3. Uszkodzenie nawierzchni drogi i przepustu na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie. Dyrektor

Kujawa przedstawił możliwości naprawy nawierzchni i przepustu, złożono zapytania w tej

sprawie do firmy zewnętrznej. Dyrektor poinformował także, że wskazane jest

wprowadzenie na odcinku w/w drogi ograniczenia tonażowego dla pojazdów. Zarząd

powróci do tematu po wpływie oferty firmy, do której złożono zapytanie.

4. Dyrektor Kujawa przedstawił informację dot. wysokości położenia drogi - dot. zadania pn.:

"Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce".

5. PZD/54/SL-ZUD 2020-2021/1/2020 - informacja z otwarcia ofert w ramach przetargu na

świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym

2020/2021. Wpłynęło 10 ofert, obejmują one zimowe utrzymanie na 10 z 11 rejonów. Po

przeanalizowaniu cen jednostkowych wynikających ze złożonych ofert za świadczone

usługi w częściach 1-11 na większości rejonów stwierdzono wzrost cen w stosunku do

ubiegłego sezonu od 2,65 do 28,33%. W częściach 12-20 od 45 do 79%. Zarząd wyraził

zgodę na uwzględnienie wzrostu cen do 10% w stosunku do ubiegłego sezonu.

Na zakończenie głos zabrał p. Tomczak w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Wyszyńskiego

w Kłodawie. Dyrektor Kujawa poinformował, że została przeprowadzona wizja terenowa, podczas

której zaproponowano następujące rozwiązania:

l. usytuowanie znaku poziomego przejście dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr l

im. Św. Jana Pawła II,

2. umiejscowienie znaku P-17 tj. linia przystankowa wyznaczająca miejsce postoju autobusu,

który przywozi dzieci do szkoły,

3. zaleca się także na ul. Wyszyńskiego w rejorne przejścia dla pieszych przy sklepie

spożywczym znajdującym się przy Kościele umiejscowienia "Azylu drogowego - sztucznao
wyspa",

4. usytuowanie na ul. Wyszyńskiego w Kłodawie na odcinku od Placu Wolności do budynku

PKO BP znaków poziomych - linii wyznaczających miejsca postojowe dla pojazdów.

Dyrektor poinformował, że należy rozpocząć od przygotowania projektu zmiany organizacji ruchu.

Ad4.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska

poinformowała o:

• podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację zadania "Przebudowa oddziału chirurgii

w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem". Wykonawca poinformował, iż nie jest w stanie

zrealizować zadania w pierwotnym terminie - do dnia 30 listopada 2020 r., tj. w terminie 96
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dni. Zarząd prosi p. Wiśniewską o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji na piśmie;

• zakupie testów do wykrywania koronawirusa, którym będą poddawani wszyscy pacjenci

przyjmowani do kolskiego szpitala. Personel szpitala również ma wykonywane testy;

• poczynieniu starań zorganizowania na terenie szpitala punktu pobrań wymazów do badań na

obecność wirusa Sars-Cov-2.

Ad5.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek poinformowała o pismach:

• Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu

"Przyjaźni Szkole" - prośba o udzielenie wsparcia finansowego na zakup instrumentu

muzycznego dla orkiestry dętej, która powstała przy Szkole Podstawowej w Przedczu.

Szacunkowy koszt zakupu instrumentu wynosi 3.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na

wsparcie w kwocie 3.000,00 zł. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji udzieli odpowiedzi.

O · Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.0711.29.2020 - prośba o wyrażenie opinii

w sprawie powierzenia z dniem l września br. funkcji wicedyrektora ZST w Kole p.

Piotrowi Mierzejewskiemu. Zarząd wyraził zgodę. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji

poinformuje szkołę.

Zarząd dokonał weryfikacji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów szkół. Zarząd po

krótkiej dyskusji postanowił o dokonaniu zmian w obowiązujących dotychczas wysokościach

angaży dyrektorów szkół. Okres obowiązywania angaży został ustalony do końca 2020 roku.

Ad 6.
Skarbnik omówił informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020 - 2027 oraz wykonania planu

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2020

O roku.

W I półroczu 2020 r. w ramach budżetu powiatu kolskiego realizowane były zadania własne,

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie

zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu

terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do

sektora finansów publicznych. Przedstawiono realizację planu finansowego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, dla którego organem założycielskim jest powiat

kolski. Informacja obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na

podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków

z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. W budżecie

powiatu kolskiego w I półroczu 2020 r. dokonano 7. zmian, w tym: 6. na podstawie uchwał Rady
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Powiatu oraz L zmiana na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w zakresach będących

w kompetencjach tych organów.

Zarząd zapoznał się z danymi z w/w informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu.

Następnie Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie informacji

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020 - 2027 oraz wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2020 roku.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.93.137.2020o
Ponadto Skarbnik przedstawił dodatkowe zmiany na sesję Rady Powiatu w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Zmiany dotyczą m.in.:

1. zwiększenia planu wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg na realizację zadania pn.:

"Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka". Zwiększa się na

ten cel dochody o kwotę 30.000,00 zł, przychody o kwotę 45.000,00 zł oraz wydatki -

75.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę;

2. zwiększenia przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na rok 2020

w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 29.870,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty

pieniężne za przedłużony czas służby. Zarząd wyraził zgodę;

3. przekazania przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu dotacji dla KPPSP w Kole

w wysokości 16.445,10 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup

modułu las i jezioro jako dodatek do mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu

jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole". Zarząd

wyraził zgodę;

4. przekazania przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu dotacji dla KPPSP w Kole

w wysokości 7.048,00 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup modułu

las i jezioro jako dodatek do mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu

jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole". Zarząd

wyraził zgodę;

5. zwiększenia przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na rok 2020 o kwotę

5.878,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki w Powiatowym Inspektoracie
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Nadzoru Budowlanego w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska p. Ziemniak poruszył sprawy dotyczące

uregulowania stanu prawnego nieruchomości:

1. położonej przy ul. Witanowskiego w Kłodawie. W pasie drogi powiatowej znalazły się

zabudowania osoby fizycznej w związku z powyższym należy sprzedać część w/w

nieruchomości osobie do której należą zabudowania w celu uregulowania stanu prawnego.

Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż.

2. Zajętej pod budowę mostu w miejscowości Barłogi. Zajęcie to dotyczy czterech działek

osób fizycznych. W celu uregulowania stanu prawnego Powiat musi dokonać wykupu tych

działek. Naczelnik Wydziału NŚ sprawdzi czy dysponuje wystarczającymi środkami

finansowymi w budżecie na wykupy, Zarząd powróci do tematu.o
Ponadto powrócono do tematu sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 14

w Kole. Starosta poinformował, że pojawiło się zainteresowanie nabyciem tego budynku.

Ad 8.

Na tym protokół zakończono .

.......... ~~~~~~~ .

Protokółował~ Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

() l. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak
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