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Protokół nr 0022.97.2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 23 września 2020 roku

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

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr l do protokołu): .

l. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

oraz

Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu

O 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 0022.96.2020 z dnia

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

i podpisany.

o Ad 3.

Skarbnik przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020

roku Powiatu Kolskiego. Opinia jest pozytywna. Zarząd zapoznał się.

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

l. Wydział Inwestycji i Rozwoju - prośba o zmianę nazwy zadania planowanego do realizacji

z "Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole" na zadanie

"Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o sale gimnastyczną z zapleczem

socjalnym" oraz na "Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą". Zmiana ta

podyktowana jest koniecznością dostosowania przedsięwzięcia do zapisów naboru
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wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także wynika z zakresu

prac ujętych w koncepcji. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków między

paragrafami na kwotę 26.710,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.26.2020 - prośba

o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na przesunięciu między paragrafami

środków w łącznej kwocie 21.071,00 zł. Przeznacza się je na pomoc mieszkaniową dla

funkcjonariusza, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, zasiłek na zagospodarowanie

oraz zakup umundurowania. Zarząd wyraził zgodę.

3. Dom Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3110.10.2020 - prośba o dokonanie zmian w planie

finansowym w związku z przyznaniem dla Domu grantu w ramach projektu "Domy Pomocy

Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój. Wysokość przyznanych środków to 564.818,00 zł, przeznacza się

je na: dodatki do wynagrodzeń, zakup testów na obecność COVID- 19, zakup środków

ochrony indywidualnej oraz wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii.

Zarząd wyraził zgodę.

4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.SD.004.10.2020.DS -

prośba o wydłużenie terminu rozliczenia środków z dotacji udzielonej przez Powiat

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ

w Kole wraz z wyposażeniem" na okres dwóch lat, z podziałem: 2020 r.- 3.709.900,00 zł,

2021 r. - 800.000,00 zł. Realizacja zadania przesunięta została w czasie ze względu na

przedłużające się rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, na które SPZOZ w Kole nie

miał wpływu. Zarząd wyraził zgodę.

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, ZSP.0320.08.2020 - prośba

o przeniesienie planu z rozdziału 80151 na rozdział 80115, 80120 i 80152 - łączna kwota

zwiększenia wynosi 83.744,00 zł. Środki te przeznacza się na wydatki płacowe oraz

rzeczowe. Zarząd wyraził zgodę.

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, ZSP.0320.09.2020 - prośba

o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na przesunięciu między paragrafami

środków w kwocie 7.536,00 zł. Środki te przeznacza się na uzupełnienie planu w zakresie

wynagrodzeń. Zarząd wyraził zgodę.

7. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.11.2020 - prośba o dokonanie zmian

w planie finansowym polegających na przesunięciu między paragrafami środków w łącznej

kwocie 40.775,00 zł. Przeznacza się je na: wypłatę odprawy pieniężnej, zapłatę za

kształcenie uczniów na turnusach dokształcania zawodowego, zapłatę polisy
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ubezpieczeniowej samochodów do nauki jazdy, zapłatę zużycia energii cieplnej. Zarząd

wyraził zgodę.

8. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, 0.311.7.2020 -

prośba o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na: zwiększeniu dochodów

o łączną kwotę 10.532,00 zł, zmniejszenie wydatków na łączną kwotę 13.100,00 zł celem

dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Jednocześnie szkoła wnosi

o zwiększenie wydatków na łączną kwotę 23.632,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

osobowe i bezosobowe, remont korytarza, zakup mebli, energii, wody i gazu. Zarząd

wyraził zgodę.

9. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, 0.311.8.2020 -

prośba o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na zwiększeniu dochodów

i wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pługa obracalnego. Zarząd

wyraził zgodę.

10. Zmienia się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Kole celem ujęcia we właściwej

podziałce klasyfikacj i budżetowej. Dokonuj e się przesunięcia środków w kwocie

1.600,00 zł z działu 756, rozdział 75618 §0420 na dział 600, rozdział 60095 §0690. Zarząd

wyraził zgodę.

Ponadto Zarząd zdecydował o przeznaczemu środków pochodzących z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych na zadanie "Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz

z wyposażeniem" oraz inwestycje drogowe pozostałe do zrealizowania w 2020 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Kłodawy p. Michalak oraz przedstawiciele Powiatowego

C) Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa i p. Orchowska.

Poruszono temat 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. Burmistrz Michalak poinformował, że nie oczekuje się od

Powiatu finansowania wykonania nowego kolektora deszczowego. Jest to zadanie własne Gminy

i w razie konieczności wymiany kolektora zostanie przez Ominę wykonane. Burmistrz zwrócił się

z prośbą o możliwość uwzględnienia tego zadania jako elementu składowego całej inwestycji

związanej z przebudową ul. Toruńskiej w Kłodawie z uwagi na możliwość pozyskania

zewnętrznego dofinansowania. Burmistrz jednocześnie zadeklarował, że ewentualna wymiana w/w

kolektora będzie wykonana bez partycypacji Powiatu. Zarząd wyraził zgodę na takie rozwiązanie.
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Starosta zapytał czy istnieje możliwość wprowadzenia dla Powiatu preferencyjnych opłat za

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na drogach powiatowych na terenie grruny

Kłodawa, na których Powiat będzie prowadził inwestycje. Burmistrz rozważy tę propozycję.

Następnie Burmistrz Michalak poinformował, że Gmina zabezpieczyła 50% środków na wykonanie

pomiarów geodezyjnych w związku z planowaną przebudową drogi Bierzwienna - Dzióbin.

Zaproponował także realizację tego zadania z podziałem partycypacji 50% Powiat, 50% Gmina

Kłodawa.

Starosta zapytał czy Gmina Kłodawa wprowadziła preferencyjne stawki opłat za umieszczenie

w pasie drogowym urządzeń i za zajęcie pasa drogowego. Burmistrz poinformował, że Rada

Miejska w Kłodawie w 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa

O drogowego, ustalono preferencyjne stawki m.in. dla sieci gazociągowej.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole poinformowali o:

• braku możliwości zabezpieczenia wkładu własnego ze środków pochodzących z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na

odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu";

• terminie uruchomienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II -

Powstańców Wielkopolskich - Powstania Warszawskiego w Kole;

• zaproponowali złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach 10% rezerwy subwencji

ogólnej w 2022 r. - dot. przepustu na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie (koszt dokumentacji

ok. 60.000 zł).c
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole przedstawiła bilans oraz

rachunek zysków i strat wg stanu na dzień 31 lipca 2020 r. Szpital wykazuje stratę w wysokości

349.974,35 zł. Jest ona spowodowana wzrostem w pozycji:

zużycie materiałów i energii w m-cu lipcu o 60.366,02 zł w porównaniu do czerwca 2020 r.

usługi obce wzrost w m-cu lipcu w porównaniu do czerwca o kwotę 368.141,62 zł dotyczy:

wynagrodzeń, usług pralniczych oraz wyżywienia - wzrost pacjentów przyjętych na

oddziały szpitalne, kontraktów lekarskich oraz ratowników, usługi sprzątania - otwarcie

nowo wybudowanego bloku operacyjnego a także przeniesienie POZ i endoskopii do nowej

lokalizacji i tym zwiększenie powierzchni do sprzątania.

Zarząd zapoznał się z danymi finansowymi.

•

•
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Następnie p. Wiśniewska omówiła stan realizacji zadania "Przebudowa oddziału chirurgii

w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem". W trakcie prowadzenia prac pojawiły się prace

dodatkowe, tj.:

1. wykonanie pionów kanalizacyjnych - dodatkowy koszt ok. 30.000 zł netto;

2. wykonanie nowej instalacji wody dla oddziału chirurgicznego z zastosowaniem cyrkulacji

i możliwości ograniczenia dopływu wody tylko w oddziale, a nie jak dotychczas w całym

budynku. W projekcie wpięcie w istniejącą instalację. Stara instalacja skorodowana,

przepływy w rurach ograniczone, zniszczone rury instalacyjne rozpadające się w trakcie

robót rozbiórkowych - dodatkowy koszt ok. 37.000 zł netto;

3. obudowanie pionów i poziomów rur w oddziale chirurgii -estetyka pomieszczeń

dodatkowy koszt ok. 10.000 zł netto;

4. wykonanie połączenia komunikacyjnego z oddziału chirurgii do skrzydła budynku,

w którym znajduje się Blok Operacyjny. Połączenie komunikacyjne skróci drogę pacjenta

z oddziału na blok operacyjny, takie rozwiązanie ma również uzasadnienie

epidemiologiczne - dodatkowy koszt ok. 20.000 zł netto.

Zarząd mając na uwadze nazwę w/w zadania poprosił o przedstawienie na piśmie czy dodatkowe

prace ZWIązane z wykonaniem pionów kanalizacyjnych oraz nowej instalacji wody będą

obejmowały tylko oddział chirurgii oraz o przedstawienie protokołów konieczności wraz

z kosztorysami tych prac.

Ponadto p. Wiśniewska poruszyła temat dot.:

• rozpoczęcia procedur związanych z zakupem wyposażenia dla oddziału chirurgii. Pani

C Dyrektor poinformowała, że SPZOZ rozbił zadanie "Przebudowa oddziału chirurgii

w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem" na dwa postępowania przetargowe. Pierwsze dot.

wyłącznie części budowlanej, drugie będzie dot. wyłącznie zakupu wyposażenia. Szpital

przygotuje informację o kosztach zadania z podziałem na część budowlaną, roboty

dodatkowe oraz wyposażenie. Zarząd powróci do tematu;

• zaplanowania przebudowy/remontu oddziału wewnętrznego w SPZOZ w Kole. Zarząd

powróci do tematu.

Ad6.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego poruszył następujące tematy:

l. dot. ofert na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w dwóch wariantach: pierwszy

z uwzględnieniem azylu, drugi bez uwzględniania azylu - ul. Kościelna oraz
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ul. Wyszyńskiego w Kłodawie. Pan Wojtysiak poinformował, że wpłynęły oferty dwóch

firm pierwsza na łączną kwotę 6.200 zł, druga na łączną kwotę 7.000 zł. Zarząd dokonał

wyboru najtańszej oferty na kwotę 6.200 zł. Naczelnik poinformował, że w budżecie są

zabezpieczone środki na ten cel.

2. dot. informacji Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie ustawienia na drodze powiatowej m

3218P w m. Kościelec znaku B-S "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" z tabliczkami

,,7t" oraz "nie dotyczy mieszkańców". Powyższy zakaz został wprowadzony w celu ochrony

osób i drogi przed niszczeniem przez użytkowników poruszających się samochodami

ciężarowymi powodującymi zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia, w myśl art. 20 ust.

14 ustawy o drogach publicznych. Naczelnik Wojtysiak poinformował, iż zgodnie z § 4 ust.

l rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarządzeniem podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej

drodze lub jej zmiany na istniejącej drodze jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ

zarządzający ruchem. W związku z powyższym w celu usankcjonowania lokalizacji

przedmiotowego znaku w obrębie skrzyżowania z droga wojewódzką m 470 zarządca drogi

winien przedstawić do zatwierdzenia projekt zmiany stałej organizacji ruchu drogowego

zawierający elementy określone w § S ust. l cytowanego rozporządzenia. Zarząd ustalił, że

należy dopełnić procedurę. Analogiczna sytuacja będzie w kwestii ograniczenia tonażu na

ul. Toruńskiej w Grzegorzewie, należy przygotować projekt zmiany organizacji ruchu.

3. dot. pozostałych do uregulowania kosztów (ok. 30.000 zł) związanych z holowaniem

i parkowaniem pojazdów. Zarząd wyraził zgodę na uregulowanie tych kosztów

z zabezpieczonych w budżecie na ten cel środków.

W trakcie trwania posiedzenia dołączył radny p. Radomir Piorun, który poruszył temat

umieszczenia na ul. Garncarskiej i Zawadzkiego elementów, które spowodują konieczność

ograniczenia prędkości przez kierowców w celu zwiększenia bezpieczeństwa na tych ulicach.

Proponuje się umiejscowienie "poduszek" spowalniających (takich jak przy skrzyżowaniu ulic

Kolejowa - Blizna - Piaski) na odcinku ul. Garncarskiej w okolicy skrzyżowania z ul. Zduny oraz

na ul. Zawadzkiego przed przejściem dla pieszych. Ustalono, że należy dokonać pomiarów na ul.

Garncarskiej w celu ustalenia czy będzie możliwość umiejscowienia takiej "poduszki" z uwagi na

bliskość skrzyżowania z ul. Zduny.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian
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w budżecie powiatu na 2020 r. z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 2.500 zł, którą przeznacza

się na zakup bonów dla uczestników konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego". Zarząd wyraził

zgodę na zwiększenie dochodów i wydatków na powyższy cel.

Członek Zarządu p. Banasiak zapytał jak wygląda sytuacja związana z budynkiem mieszkalnym

zlokalizowanym przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole. Naczelnik

poinformował, że sprawa jest w toku, prowadzone jest postępowanie w sprawie eksmisji lokatorów

budynku.

Naczelnik przekazał także, że uruchomiono procedurę w celu ogłoszenia kolejnego przetargu na

zbycie nieruchomości przy ul. Mickiewicza 14 w Kole.

Zarząd zapoznał się z pismem Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży WKS Straszkovia Straszków -

prośba o wydłużenie terminu wykonania zadania "Jednodniowy turniej piłkarski dla dzieci

C) i młodzieży z powiatu kolskiego" do 31 grudnia 2020 r. Turniej w zaplanowanym terminie nie

odbył się z uwagi na panującą pandemię i wprowadzenie w powiecie kolskim czerwonej strefy.

Zarząd wyraził zgodę na wydłużenie terminu. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji powiadomi

Stowarzyszenie.

Ad 9.
Na tym protokół zakończono.
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak
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4. Henryk Tomczak

3. Zbigniew Szarecki
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