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Protokół nr 0022.98.2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 1 października 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 900
• Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

c'

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

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).

Przebieg posiedzenia

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.97.2020

z dnia 23 września 2020 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.
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Skarbnik poruszył temat przeznaczema środków finansowych z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych. Zarząd zdecydował o przeznaczeniu ich na zadanie "Przebudowa

oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem" oraz na zadania drogowe:

przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie, przebudowa

drogi powiatowej Domaników - Kotków, przebudowa drogi powiatowej Kłodawa -

Dąbrowice, przebudowa ul. Poległych w Kole, przebudowa drogi powiatowej Osiek Wielki -

Czołowo, przebudowa chodnika w Grzegorzewie na odcinkach ulic: Toruńska, Plac 1000-

lecia Państwa Polskiego oraz Uniejowska.

Zarząd wnosi o podanie kwoty środków finansowych wraz z odpowiednią klasyfikacją

budżetową wynikającą z decyzji ZUS o zwolnieniu jednostek (PUP w Kole, PCPR w Kole

oraz PZD w Kole) z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące marzec - maj

2020 r. Zarząd jednocześnie zdecydował o pozostawieniu wymienionych kwot w planie

wydatków bez wykonania.

Ponadto Zarząd zdecydował o wprowadzeniu do projektu budżetu powiatu na 2021 r. zadania

polegającego na budowie parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole (przy

ul. Sienkiewicza 27).

W posiedzeniu uczestniczyły p. Urbaniak - Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia oraz

p. Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Powrócono do tematu dodatkowych prac, które pojawiły się w trakcie przebudowy oddziału

e) chirurgii. Uzgodniono, że należy sporządzić protokół konieczności, który będzie niezbędny

do zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą robót. W protokole należy uwzględnić prace

dodatkowe: nowe piony kanalizacyjne oraz wymiana wraz z budową nowego zasilania

instalacji wody. Dyrektor Wiśniewska zauważyła, że w protokole należy także uwzględnić

zabudowę rur oraz wykonanie nowego przejścia z oddziału chirurgii na blok operacyjny, co

argumentowała względami epidemiologicznymi. Pani Wiśniewska poinformowała, że prace

dodatkowe zostałyby sfinansowane z oszczędności wynikających z przetargu w ramach

posiadanego na to zadanie budżetu. W trakcie dyskusji poruszono także temat ódbiorów

inwestycji.

Następnie p. Dyrektor poinformowała o:
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• przygotowaniach do ogłoszenia przetargu na wyposażenie dla oddziału chirurgii;

• problemach kadrowych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, obecnie zatrudnionych

jest dwóch lekarzy. Ogłoszono konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w POZ oraz w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Wpłynęła tylko

jedna oferta, w której zaproponowana stawka jest wyższa od obecnie obowiązujących

o ok. 250%.

Ad.5

Pani Molicka (Samodzielne stanowisko ds. kontroli) omówiła wyniki kontroli

przeprowadzonej w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym w Kole. Zarząd

zapoznał się z protokołem.

c

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Orchowska oraz p. Marańda

powróciły do tematu przetargu na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg

powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021. Dokonano otwarcia ofert w ramach drugiego

przetargu, wpłynęło 5 ofert. Po dokonaniu analizy cen wynikających z ofert stwierdzono

wzrost cen netto w stosunku do ubiegłego sezonu od 7,52% do 28,9%. W pierwszym

przetargu rozstrzygnięto postępowanie w częściach, w których dopuszczono wzrost cen do

10%. Przyjmując w drugim przetargu taki sam wzrost cen (10%) będzie możliwe

zakontraktowanie usług na rejon l, VII i X. Na rejon II (m. Koło) wpłynęła jedna oferta ze

wzrostem cen 24,02% w stosunku do ubiegłego sezonu. Podczas pierwszego przetargu nie

złożono żadnej oferty na usługi na terenie m. Koła. Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie 10%

wzrostu cen w drugim przetargu oraz na zawarcie umowy z firmą, która złożyła ofertę na

rejon II (m. Koło).

Następnie p. Orchowska poinformowała o:

1. dwóch zawiadomieniach z Ministerstwa Cyfryzacji o zakończeniu zbierania

materiałów dowodowych w ramach postępowań administracyjnych wszczętych na

wnioski Zarządu Powiatu Kolskiego dotyczących zwolnienia z obowiązku budowy

kanałów technologicznych w związku z planowanymi inwestycjami "Przebudowa

drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek" oraz "Przebudowa drogi

powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów" . Zarząd zrzekł się prawa do
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wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, dzięki czemu decyzje

w powyższych sprawach będą mogły zostać wydane w krótszym terminie;

2. otwarciu ofert na zadanie przebudowa drogi powiatowej Osiek Wielki - Czołowo;

3. powrócono do tematu uszkodzenia przepustu w ciągu ul. Toruńskiej w Grzegorzewie.

W związku z jego złym stanem technicznym oraz brakiem zainteresowania ze strony

potencjalnych wykonawców zachodzi konieczność wprowadzenia ograniczenia

nośności do 10 ton, cotygodniowego monitorowania stanu przepustu, uzyskania

numeru JNI z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz opracowania

dokumentacji projektowej. Zarząd wyraził zgodę na powyższe. Zabezpiecza się środki

finansowe w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji

projektowej dla inwestycji "Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa

przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie".

Zarząd wyraził także zgodę na złożenie w 2022 r. wniosku o dofinansowanie w/w

zadania w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg

zajmie się tematem projektu zmiany organizacji ruchu w celu ograniczenia nośności

do 10 ton.

Starosta poinformował o pismach:

c

1. Gminy Grzegorzew, RDS.7013.4.1.2020 - prośba o uwzględnienie w projekcie

budżetu Powiatu Kolskiego na 2021 r. zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr

3199P w Boguszyńcu". Zarząd oczekuje na zabezpieczenie przez Gminę środków

własnych na ten cel.

2. Wojewody Wielkopolskiego, IR-VII.801.10.105.2019.8 - informacja o zatwierdzeniu

rozliczenia końcowego z wykorzystaniem środków na dofinansowanie zadania

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia - Leśnica"

realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zarząd zapoznał się.

3. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/2211DT/306/2020 - pismo do Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie w sprawie inwestycji "Przebudowa ul.

Toruńskiej w Kłodawie". Zarząd zapoznał się.
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Zarząd rozważał również temat zakupu nowego pojazdu służbowego na potrzeby

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Wyrażono zgodę na zakup pojazdu w 2021 r.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji poruszyła następujące tematy:

D Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.13.2020 - prośba o zaliczkowe

przekazanie środków finansowych w kwocie 91.700 zł z przeznaczeniem na składki

ZUS. Szkoła informuje również, że nie posiada środków finansowych na

odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie

36.760 zł oraz na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych wynikających

z zawartych umów - ok. 30.000 zł. Naczelnik Wydziału OP spotka się w tej sprawie

z Dyrektorem ZST w Kole.

D Liceum Ogólnokształcące w Kole - skarga na działania Zarządu Powiatu w związku

ze zmianą wynagrodzenia Dyrektora LO w Kole. Zarząd zapoznał się.

D Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kole - prośba o zakup 8 szt.

koszulek (51 zł/szt.) oraz pokrycie kosztów transportu (ok. 1.500 zł) uczniów

biorących udział w zawodach w lidze strzeleckiej. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Zarząd zdecydował o przyznaniu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla 20

nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych oraz dla 4 dyrektorów.

Na tym protokół zakończono.~roto~~;~l:.a~Pi~Sk~

l. Robert Kropidłowski .............

Podpisy Członków Zarządu:

2. Sylwester Chęciński
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3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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