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Protokół nr 0022.96.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 16 września 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obrady rozpoczął Starosta Robeli 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

oraz

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 0022.95.2020 z dnia

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

G i podpisany.

Ad3.

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

p.Orchowska poruszyli tematy dot.:

1. powrócono do tematu podjęcia decyzji w sprawie włączenia projektowanej kanalizacji

deszczowej w ul. Boguszynieckiej w Kole do kanalizacji deszczowej w ul. Nagómej. Po

konsultacji z radcą prawnym proponuje się zawarcie z Gminą Miejską Koło umowy

cywilnoprawnej, która będzie regulowała kwestie odprowadzania wód deszczowych

i roztopowych. Takie rozwiązanie nie zamyka żadnej z rozważanych wcześniej opcji, tj.

przekazania całej kanalizacji deszczowej ul. Nagómej na rzecz Miasta, negocjacji

o zwolnieniu lub obniżeniu opłat. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy oraz ustalił
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stawkę za odprowadzanie wód w wysokości 0,05 zł/nr' powierzchni.

2. Pisma Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie - dot. stanu technicznego kanalizacji

deszczowej ul. Toruńskiej w Kłodawie. Zakład sugeruje, że przy budowie nawierzchni

asfaltowej na ul. Toruńskiej powinien zostać wykonany nowy kolektor deszczowy

odciążający od ul. Cegielnianej do ul. Warszawskiej. Zarząd spotka się w tej sprawie

z Burmistrzem Kłodawy.

3. Budowy północnej obwodnicy Koła - poruszono temat bliskości skrzyżowania

z przejazdem PKP na ul. Ślusarskiej w Kole. Dyrektor Kujawa zasygnalizował, że pojawi

się dodatkowy koszt związany z lewoskrętami oraz sygnalizacją świetlną. Zarząd

zaproponował wprowadzenie zakazu skrętu w lewo przy zjeździe z obwodnicy

w ul. Ślusarską aby wyeliminować blokowanie drogi.

4. Wycinki drzew na ul. PCK w Kole. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wystosował pismo do

Burmistrza Koła o przedłużenie terminu wycinki na 2021 r.

Skarbnik powrócił do tematu wspólnego finansowania zadań drogowych na terenie Gminy Chodów

w 2020 r. W planie finansowym powiatu zabezpiecza się środki finansowe na zadania: "Remont

drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń Mała" łączna wartość zadania to

110.000 zł, "Remont drogi powiatowej nr 2150P w m. Domaników" łączna wartość zadania to

100.000 zł oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków, przebudowa drogi

powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice" łączna wartość zadania to 290.000 zł.

Ad4.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin poinformowała o otrzymaniu

dodatkowych środków finansowych w kwocie ok. 141.000,00 zł z Programu Wyrównywania

Różnic Między Regionami.

Pani Rusin zwróciła się także z prośbą o dokonanie zrruan w planie finansowym dochodów

i wydatków na 2020 r. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85324 §0970 w związku

z wypracowaniem większych niż zaplanowane w budżecie na bieżący rok kosztów obsługi

z realizowanych zadań ze środków PFRON. Dokonuje się przesunięć między paragrafami

z przeznaczeniem m.in. na: nagrody dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zakup

sprzętu komputerowego, pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakup i przedłużenie licencji na

oprogramowania, pokrycie opłat za użyczenie pomieszczeń biurowych, odpis na ZFŚS, wypłatę

świadczeń na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie dla pełnoletniego wychowanka, który

opuścił placówkę opiekuńczo - wychowawczą. Zarząd powróci do tematu przesunięcia środków na

nagrody dla pracowników, na pozostałe zmiany w planie wyrażono zgodę.
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Ad 5.

Skarbnik omówił propozycje zmian w planie finansowym na 2020 r.:

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.25.2020 - prośba

o dokonanie zmian - przesunięć między paragrafami w planie wydatków na łączną kwotę

10.238,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na: nagrody dla funkcjonariuszy

zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na zakup usługi

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Zarząd wyraził zgodę.

2. Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole, ZOEW.7071.15.2020 - prośba

o dokonanie zmian w planie finansowym - przesunięć między paragrafami na łączną kwotę

21.069,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia pracowników,

wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, zakup znaczków pocztowych, drobne

naprawy, zakup energii elektrycznej i ciepła, przeglądy, płatność za usługę ochrona

budynku. Zarząd wyraził zgodę.

3. Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole, ZOEW.7071.16.2020 - prośba

o dokonanie zmian w planie finansowym - przesunięć między rozdziałami na łączną kwotę

84.184,00 zł. Środki te przeznacza się na wypłaty dla nauczycieli przedszkola ze względu na

przeniesienie nauczyciela do oddziału przedszkolnego. Zarząd wyraził zgodę.

4. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.16.13.2020 - prośba o dokonanie zmian

w planie wydatków - przesunięcia na łączną kwotę 50.721,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS

dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz emerytów. Zarząd wyraził zgodę.

5. Liceum Ogólnokształcące w Kole, KS.3021.09.2020 - prośba o dokonanie zmian w planie

finansowym. Zwiększa się dochody w rozdziale 80120 §0750 z tytułu wynajmu

pomieszczeń, zwiększa się także plan wydatków w rozdziale 80120 §4210 oraz §4300

z przeznaczeniem na zakup ekranu do pracowni komputerowej oraz przeprowadzenie

okresowych pomiarów elektrycznych w budynku szkoły. Zarząd wyraził zgodę.

6. Wydział Kadr, Płac i Zdrowia, KPZ.3021.1.2020 - prośba o zwiększenie planu finansowego

w dziale 750 rozdział 75020 §4140 o kwotę 16.000,00 zł. Zwiększenia należy dokonać

w związku z nieosiąganiem 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zarząd

wyraził zgodę.

7. Wydział Organizacyjny, OR.3026.6.2020 - prośba o zwiększenie planu wydatków w dziale

750 rozdział 75020 §4210 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów

i wyposażenia. Zarząd wyraził zgodę.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji przedstawiła następujące sprawy:
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1. pismo Kolskiego Towarzystwa Cyklistów w Kole - prośba o wyrażenie zgody na

przeznaczenie zakupionych już nagród w kwocie 1.000,00 zł na wyścig, który będzie

organizowany w 2021 r. Nagrody miały zostać przeznaczone dla zwycięzców XII Wyścigu

Kolarskiego nad Warta, który nie odbył się w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Pani Szkudlarek poinformowała, że umowa zawarta z Kolskim Towarzystwem Cyklistów

obowiązuje do końca września br. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie aneksu do w/w umowy

i przedłużenie terminu realizacji zadania przez KTC. W przypadku braku realizacji zadania

w 2020 r. Zarząd oczekuje zwrotu środków. Wydział OP powiadomi Towarzystwo

Cyklistów.

2. Pismo Przewodniczącej Komitetu Redakcyjnego "Rocznika Kolskiego" - prośba

o rozważenie możliwości objęcia mecenatem wydania kolejnego numeru "Rocznika

Kolskiego". Brak możliwości wsparcia przez Zarząd. Wydział OP powiadomi

Przewodniczącą,

3. Pismo Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomvr+ \w Kole - prośba o dofinansowanie
('.-' "

wyposażenia żeglarskiego dla członka związku {specjalistycznej odzieży

żeglarskiej, która zostanie wykorzystana podczas kolejnych rejsów.w trakcie których będzie'

promowany Powiat Kolski. Zarząd wyraził zgodę na udzielenie wsparcia do kwoty

2.000,00 zł. Wydział OP udzieli odpowiedzi.

G

Pani Naczelnik powróciła do pisma Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Kościelcu, w którym zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 20.000

zł na zakup pługa ujętego we wniosku o dofinansowanie projektu .Poprawa jakości kształcenia

w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu". Po zapoznaniu się

z dokumentami z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pługa oraz dokonaniu

analizy budżetu szkoły Zarząd nie wyraził zgody na przyznanie dodatkowych środków. Szkoła

posiada oszczędności w planie finansowym w wydatkach rzeczowych.

Ponadto p. Szkudlarek poruszyła temat nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarząd

powróci do sprawy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole zwróciła się z prośbą o dokonanie zmian w planie

finansowym. Proponuje się przesunięcie środków w planie wydatków pomiędzy paragrafami

w łącznej kwocie 49.000,00 zł. Środki te jednostka zamierza przeznaczyć na wykonanie punktu

informacyjnego na holu, pomalowanie korytarza, przygotowanie podłoża pod garaż, zakup garażu
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oraz remont łazienki dla pracowników PUP. Pani Dyrektor poinformowała, że w 2020 r.

zaplanowano zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu łazienki, natomiast sam

remont zostałby przeprowadzony w 2021 r. z uwagi na niezakończony jeszcze remont łazienki dla

klientów PUP. Ponadto p. Dyrektor poprosiła o zwiększenie planu dochodów oraz wydatków

o kwotę 3.735,00 zł. Zwiększenia te dotyczą egzekucji kosztów zastępstwa procesowego, które

zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego. Zarząd do tematu remontu

łazienki dla pracowników PUP powróci w przyszłym roku, na pozostałe zmiany w planie

finansowym wyrażono zgodę. W kwestii wykonania punktu informacyjnego na holu Zarząd zalecił

wykonanie punktu dla dwóch stanowisk - jedno dla PUP w Kole, drugie dla Wydziału Komunikacji

i Ruchu Drogowego.

Ad 8.

Zarząd zapoznał się z pismami:

O 1. Parafii Rzymskokatolickiej św. Rodziny w Przedczu - prośba o dofinansowanie prac

remontowych prowadzonych na terenie kościoła. Zarząd wyraził zgodę, przeznacza się na

ten cel środki, które nie zostały wykorzystane przez Parafię w Dzierzbicach. Wydział OP

udzieli odpowiedzi.

2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole,

SPZOZ.SD.004.09.2020.DS - aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania

"Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem". Zarząd powróci

do tematu.

Ad 9.
Na tym protokół zakończono.

Y._ \ \ I
P;~~~k~~~~~~~~~·i~~k~ -:

4. Zbigniew Szarecki

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

5. Henryk Tomczak
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