
Protokół nr 0022.100.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 15 października 2020 roku

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

Kropidłowski.

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

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

ej 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

c) Ad.1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.99.2020

z dnia 7 października 2020 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiak zwrócił się z prośbą

o uwzględnienie w budżecie Powiatu Kolskiego i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Kolskiego na lata 2018-2027 w zakresie przedsięwzięcia dotyczącego "Zakupu tablic
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rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole" na rok 2021 kwoty 200.000,00 zł.

Związane jest to z kończącą się obecnie obowiązującą umową na powyższe zadanie oraz

podjęciem działań dotyczących dokonania ogłoszenia przetargu na dostawę przedmiotowych

tablic rejestracyjnych na rok 2021 r. Zarząd wyraził zgodę.

Następnie Naczelnik powrócił do tematu umieszczenia na ul. Garncarskiej i Zawadzkiego

w Kole elementów, które spowodują konieczność ograniczenia prędkości przez kierowców

w celu zwiększenia bezpieczeństwa na tych ulicach. Zdecydowano o umrejscowiemu

"poduszek" spowalniających - jedna na ul. Garncarskiej i dwie na ul. Zawadzkiego. Pan

Wojtysiak dokonał pomiarów w terenie z uwagi na konieczność zachowania wymaganej

przepisami odległości od budynków mieszkalnych, radny Piorun zobowiązał się do zebrania

oświadczeń od mieszkańców pobliskich zabudowań, że nie będą wnosić sprzeciwu wobec

O umieszczenia "poduszki" spowalniającej na ul. Garncarskiej. Koszt zamontowania 3

"poduszek" spowalniających to ok. 12.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zakup i montaż.

Należy przygotować projekt organizacji ruchu.

Ponadto p. Wojtysiak poruszył kwestie:

• dot. zadania usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie

Powiatu Kolskiego. Na zapytanie ofertowe odpowiedziała tylko jedna firma, która

przedstawiła stawki wyższe niż zawarte w Monitorze Polskim na ten cel. W związku z

powyższym p. Wojtysiak ponownie dokonał zapytania ofertowego, oczekuje obecnie

na oferty;

• dot. planowanej zmiany w 2021 r. stawki w związku z realizacją zadania w zakresie

CI publicznego transportu zbiorowego.

Ad.4

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2020 r.:

1. PZD/221/DT/318/2020 - realizacja nowego zadania polegającego na odnowie

nawierzchni jezdni na odcinku drogi powiatowej Biele - Plebanki pn. "Remont drogi

powiatowej 3202P w miejscowości Maciejewo". W podziale finansowym: Powiat

60% (90.000,00 zł), Gmina Osiek Mały 40% (60.000,00 zł). Propozycja ta wynika

z oszczędności w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na

"Przebudowę nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki -
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Czołowo". Przewidywana kwota niewykorzystanych środków to 150.000,00 zł.

Zarząd wyraził zgodę.

2. PZD.GK.102.10.2020 - dot. uchwalenia dodatkowych środków finansowych na

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

w celu umożliwienia zawarcia umowy z najtańszym wykonawcą i zabezpieczenia

wynagrodzenia dla konsultantów. W tym celu proponuje się zabezpieczyć kwotę

ogólną 1,2 mln zł w Wieloletnim Planie Finansowym na 2021 r., co dla każdej ze stron

samorządowych oznacza konieczność wyasygnowania dodatkowych 50.000,00 zł.

Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 50.000,00

zł.

o 3. PZD.GK.I03.10.2020 - dot. dokonania zmian w planie finansowym polegających na

zmniejszeniu wartości zadań ("Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P

Łuczywno - Drzewce" o kwotę 1.512.349,37 zł do wartości 3.024.022,14 zł oraz

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu"

o kwotę 495.278,17 do wartości 1.313.834,52 zł) o kwoty zmniejszenia

dofinansowania z FDS, które wynika z oszczędności jakie uzyskano w wyniku

przeprowadzonych postępowań przetargowych. Zarząd wyraził zgodę.

G

4. PZD/221/DT/319/2020 - dot. zmiany nazwy zadania "Przebudowa ulicy Toruńskiej

w Kłodawie" z przebudowy na budowę. Zgodnie z interpretacją Wydziału Architektury

i Budownictwa Starostwa Powiatowego droga lub ulica o nawierzchni nieumocnionej

nie mogła nigdy w przeszłości uzyskać decyzji o pozwoleniu na budowę. Użycie

słowa "przebudowa" może nastąpić w stosunku do drogi lub ulicy, która została już

wybudowana. Zainteresowanie stron samorządowych dotyczy umocnienia gruntowej

nawierzchni jezdni i chodników ulicy Toruńskiej na odcinku między ulicami

Cegielniana, a Warszawska. Tym samym niezbędne staje się opracowanie

dokumentacji pod nazwą "Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie" i uzyskanie decyzji

o pozwoleniu na budowę. Zarząd wyraził zgodę.

5. Wydział Organizacyjny, OR 3026.7.2020 - prośba o zabezpieczenie środków

w budżecie Powiatu Kolskiego w dziale 750 rozdz.75020 § 4300 - Zakup usług

pozostałych dotyczących "Świadczenia usług pocztowych na rzecz Starostwa

Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym" w wysokości
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340.000,00 zł na lata 2020 - 2022. W/w kwotę ujmuje się także w Wieloletniej

Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2022. Zarząd wyraził zgodę.

6. Wydział Kadr, Płac i Zdrowia, KPZ.3021.3.2020 - przesunięcie na 2021 r.

niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 210.371,73 zł (zwiększenie

o 3.000,00 zł związane jest z kosztami eksploatacyjnymi), dot. zadania "Wyposażenie

środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami

leczniczymi samorządu województwa". Zarząd wyraził zgodę.

c(
r

7. Wydział Kadr, Płac i Zdrowia, KPZ.3021.2.2020 - prośba o dokonanie zmian w planie

wydatków budżetowych na 2020 rok: zmniejszenie planu wydatków Dział 750

Rozdział 75020 § 4110 o kwotę 10.000,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne)

oraz zwiększenie planu wydatków Dział 750 Rozdział 75020 § 4120 o kwotę

10.000,00 zł (składki na Fundusz Pracy). Powyższej zmiany dokonuje się celem

uaktualnienia planu finansowego do zakresu realizowanych zadań. Zarząd wyraził

zgodę,

8. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.16.l6.2020 - prośba o zwiększenie

planu wydatków w: Dz. 801, rozdział 80153 ogółem o kwotę 13.930,14 zł, w tym:

§ 4210 - o kwotę 137,91 zł, § 4240 - o kwotę 13.792,23 zł. Środki te przeznacza się na

wyposażenie Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą ze

zwiększenia planu dotacji celowych dla Powiatu Kolskiego. Zarząd wyraził zgodę.

9. Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska, NŚ.P.684.3.2020 - dokonuje się

przesunięcia między paragrafami łącznej kwoty 2.000,00 zł z przeznaczeniem na

opłaty energii elektrycznej i na podatek od nieruchomości Powiatu Kolskiego w Kole,

przy ul. Mickiewicza 14. Zarząd wyraził zgodę.

10. Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego - prośba o zabezpieczenie kwoty

128.000,00 zł brutto na realizację w 2021 r. zadania "Usuwanie i parkowanie

pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego". Zarząd wyraził

zgodę,
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11. Dom Pomocy Społecznej, DFK.311 0.12.2020 - prośba o dokonanie zwiększenia

planu dochodów i wydatków na łączną kwotę 75.000,00 zł oraz przesunięć na łączną

kwotę 20.000,00 zł. Środki te przeznacza się na zakup leków i wyrobów medycznych,

zakup energii oraz na usługi niezbędne do bieżącego utrzymania Domu. Zarząd

wyraził zgodę.

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.11.2020 - prośba

o dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków na łączną kwotę 42.600,00 zł

z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników jednostki oraz na opłacenie składek na

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od ww. nagród. Zarząd wyraził zgodę.

o
13. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.35.2020 -

dokonuje się przesunięcia między paragrafami łącznej kwoty 23.636,00 zł

z przeznaczeniem na zakup energii cieplej oraz dofinansowanie do zakupu

dodatkowych ubrań specjalnych. Zarząd wyraził zgodę.

14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.SD.004.l1.2020

DS - prośba o przyznanie środków w kwocie 623.000,00 zł z przeznaczeniem na

zakup sprzętu - wyposażenia pracowni endoskopii w SPZOZ w Kole. Powiat planuje

złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków z rezerwy budżetu

państwa, w związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego

w kwocie 125.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków na wkład

własny.

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zasad realizacji

CI rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Powiatu Kolskiego.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.100.143.2020

Następnie Skarbnik przedstawił:

• wyjaśnienia złożone przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd Dróg oraz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w zakresie zwolnień z opłacania
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składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za

miesiące marzec - maj 2020 r. Zarząd zapoznał się;

• wykonanie planu dochodów powiatu w wybranych działach za trzy kwartały 2020 r.;

• informacje dot. odsetek od kredytów powiatu za I, II oraz III kwartał 2020 r.;

• informację z Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dot. planowanych na

2021 r.: kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych, kwoty subwencji ogólnej.

W zakresie pism szkół (Zespół Szkół Technicznych w Kole, Zespół Szkół Ekonomiczno -

Administracyjnych w Kole, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

O w Kościelcu) dot. zwiększenia ich budżetów w posiedzeniu uczestniczyły: Naczelnik

Wydziału Finansów oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

W trakcie dyskusji poruszono tematy związane m.in. z naliczaniem budżetu dla szkół oraz

godzinami ponadwymiarowymi. Ostatecznie uzgodniono, że zabezpiecza się dla Zespołu

Szkół Technicznych w Kole środki finansowe na miesiąc listopad br. Do pism pozostałych

szkół Zarząd powróci w innym terminie.

Ad.5

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska p. Ziemniak zwrócił się z prośbą

o dokonanie zmian w planie finansowym. Proponuje się przesunięcie środków między

paragrafami na łączną kwotę 2.628,65 zł z przeznaczeniem na dostosowanie zaplanowanych

kwot do realizacji bieżących zadań Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

w zakresie gospodarki nieruchomościami, m.in.:o
• nieprzewidziana na etapie opracowywania budżetu na rok 2020 realizacja zobowiązań

Skarbu Państwa stosownie do postanowienia Sądu Rejonowego w Kole, obejmujących

zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa adwokackiego

oraz tytułem nieuiszczonych wydatków w sprawie z wniosku Skarbu Państwa

o zasiedzenie,

• nieplanowana realizacja zobowiązań Skarbu Państwa dot. sporządzenia operatu

szacunkowego w celu określenia wartości nieruchomości będącej w użytkowaniu
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wieczystym, w stosunku do której wpłynął wniosek o wykup prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie powyższej zmiany w planie finansowym.

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

oraz p. Orchowska.

Poruszono następujące sprawy:

1. PZD.GK.10410.2020 - zestawienie zaawansowania realizacji zadań drogowych, które

mają być sfinansowane ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Zarząd dokonał zmian zadań drogowych, które będą finansowane z w/w Funduszu.

O Przyjmuje się zadania:

• 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;

• przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P

ulicy Księdza Omastowskiego w Przedczu;

• zakup kosiarki wysięgnikowej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

2. PZD/52411SL/121/2020 - dot. wyrażenia zgody na likwidację samochodu służbowego

PZD marki Polonez Caro z uwagi na zły stan techniczny pojazdu. Zarząd wyraził

zgodę.

3. dot. brakujących środków (ok. 21.000,00 zł) na zadanie remont odcinka drogi

powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tamówka Grzegorzewska. Zarząd wyraził zgodę

na zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie ok. 12.600,00 zł, pozostałą kwotę

zabezpieczy Gmina Grzegorzew.

4. p. Orchowska przekazała wyliczenie o ile nastąpi spadek dochodów w przypadku

ustalenia preferencyjnej stawki za zajęcie pasa drogowego dla firmy, która chce

umieścić w pasie.sieć-gazociągową - ok. 50.000,00 zł. Zarząd zapoznał się.

5. dot. pisma p. ~ 10, zamieszkałego .. Ipytania dot. realizacji

zadań drogowych. Powiatowy zajząd Dróg udzieli o('::)\:;\;Vi~dzina pismo.
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6. Pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, 1435-

SEE.711.3.492418-4.2020.KM - dot. zajęcia przez wierzyciela stanowiska w sprawie

wniosku strony o zawieszenie postępowania egzekucyjnego - dot. opłaty za zajęcie

pasa drogowego. Księgowy PZD poinformował, że brak podstaw do wyrażenia zgody

na zawieszenie postępowania egzekucyjnego. PZD zajmuje się sprawą.

o

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zrruany

Uchwały Nr 0025.180.271.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w

sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja osób młodych

pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)" w ramach Działania 1.1 "Wsparcie osób

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe"

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4 (Starosta opuścił posiedzenie)

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.100.144.2020

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, G.31

1.10.2020 - prośba o przesunięcie środków w kwocie 3.000,00 zł między paragrafami

z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów tanecznych dla członków Zespołu

Tańca Ludowego .Kościelec''. Zarząd oczekuje na wyjaśnienia w tym temacie.

2. Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole, ZOEW.7071.18.2020 -

prośba o zwiększenie środków na wydatki w dziale 801 rozdział 80102 §4300 o kwotę

6.992,55 zł. Zarząd nie wyraził zgody, jednostka poszuka środków w swoim budżecie

na ten cel. Wydział OP powiadomi jednostkę.

3. Wydział Inwestycji i Rozwoju - prośba o zabezpieczenie środków w wysokości

38.132,00 zł w budżecie powiatu kolskiego na 2020 r. na realizację projektu pn.:

"Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby doposażenia Technikum Ochrony
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Środowiska w Zespole Szkół Technicznych w Kole". Powiat Kolski złożył wniosek do

ogłoszonego naboru przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Poznaniu na edukację ekologiczną w zakresie doposażenia pracowni

dydaktycznych w 2020 roku. WFOŚiGW poinformował, iż powiatowi kolskiemu

przyznano pomoc finansową w formie dotacji. W związku z powyższym należy

przedłożyć stosowne dokumenty, w tym oświadczenie o ujęciu i zabezpieczeniu

przedsięwzięcia w budżecie. Zarząd wyraził zgodę.

4. Rada Powiatu Kolskiego, BRZ.0004.21.2020 - wnioski do projektu uchwały

budżetowej powiatu kolskiego na 2021 r. (wnioski Komisji Gospodarczej oraz

radnych powiatu: p. Wapińskiej, p. Pioruna i p. Tomickiego). Zarząd zapoznał się.

5. Urząd Gminy Chodów, KDBP.7313.7.2020 - wnioski do projektu uchwały budżetowej

powiatu kolskiego na 2021 r. dot. partycypacji w zakresie budowy dróg powiatowych.

Zarząd zapoznał się.

Ponadto Zarząd zapoznał się z:

• formularzami planistycznymi dot. wniosków budżetowych na rok 2021 z: Wydziału

Nieruchomości i Ochrony Środowiska, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,

Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego, Starszego specjalisty ds. BHP oraz Pionu

Bezpieczeństwa i Zarządzania.

• pismami Burmistrza Miasta Koła - wezwania do uzupełnienia wniosku o decyzje

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. wniosku o wydanie decyzji

zatwierdzającej podział nieruchomości. Sprawę skierowano do Powiatowego Zarządu

Dróg w Kole.

Ad.8

Na tym protokół zakończono.

Protokóło~ł~ Anna Krupińska

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

l. Robert Kropidłowski
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Podpisy Członków Zarządu:



..; v, o

(1

)

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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