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Protokół nr 0022.101.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 21 października 2020 roku

Posiedzenie Zarządu odbyło SIę o godz. 9.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń

rejestrujących obraz i dźwięk. Obradom przewodniczył Starosta Robert Kropidłowski. Każdy

z członków Zarządu potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu,

tj. dysponuje odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową.

Następnie Starosta przystąpił do stwierdzenia quorum.

o
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

G

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

Ad.1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu zapoznali SIę z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.100.2020 z dnia 15 października 2020 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty i podpisany.
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W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładll_, Opi.t_~-.i

Zdrowotnej w Kole p_ Wiśniewska oraz Inspektor nadzoru budowlanego p.

J
.. ':::' .J._; .. l ,"

Inspektor nadzoru budowlanego powrócił do tematu realizacji zadania "Przebudowa oddziału

chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem". Poinformował o konieczności

przeprowadzenia kolejnej pracy dodatkowej, nieujętej w postępowaniu przetargowym -

wymiana pasa elewacyjnego oraz wymiana stolarki okiennej (3 szt.). Powyższe jest niezbędne

do uzyskania pozwolenia użytkowania obiektu. Szacunkowy koszt tych prac to ok. 25.000,00

- 30.000,00 zł. Zarząd oczekuje na pismo w tej sprawie wraz z uzasadnieniem konieczności

wykonania w/w prac.o
Pani Dyrektor zapytała o akceptację przedstawionych już faktur dot. realizacji zadania

"Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem". Sekretarz

poinformował, że faktury zostały odesłane do głównej księgowej SPZOZ w Kole w celu ich

uzupełnienia.

Następnie p. Dyrektor przedstawiła bieżącą sytuację związaną z pojawiającymi się w szpitalu

zachorowaniami na COVID-19 wśród personelu oraz pacjentów. W związku z trwającą

pandemią znacząco wzrosły wydatki SPZOZ na środki ochrony osobistej, sytuacja finansowa

szpitala jest trudna. W jednostce znajduje się punkt pobierania wymazów w kierunku

COVID-19, obecnie obsługiwany jest on przez jedną osobę. Pani Wiśniewska rozważa

zwiększenie obsady o kolejną osobę.

Starosta poinformował o pismach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole:

1. SPZOZ.DKS.071.99.2020.AK - przekazanie sprawozdań Rb-N oraz Rb-Z za III

kwartał 2020. Zarząd zapoznał się.

2. SPZOZ.DKS.071.100.2020.AK - informacja o spłacie kredytów oraz rozliczeniu rat

leasingowych i układów ratalnych, stan na dzień 30 września 2020 r. Zarząd zapoznał

SIę·

3. SPZOZ.DKS.071.104.2020.AK - dot. dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do

badania sprawozdania finansowego SPZOZ za lata 2020 i 2021. Zapytanie ofertowe

w tej sprawie wysłano do 3 firm, wpłynęła tylko 1 oferta na kwotę 20.787,00 zł brutto.
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Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia przygotowanie projektu

uchwały Rady Powiatu Kolskiego w powyższej sprawie.

Ad.4

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

oraz p. Orchowska.

Poruszono sprawy dotyczące:

1. oznakowania tablicami informacyjnymi inwestycji, które będą sfinansowane

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ustalono, że oznakowanie będzie

pokrywane ze środków Powiatu w ramach budżetów poszczególnych zadań;

2. wniosków mieszkanki ul. Łęczyckiej w Dąbiu oraz przedsiębiorcy prowadzącego

działalność gospodarczą przy w/w ulicy o uzgodnienie przyłączy kanalizacji

deszczowej przy realizacji robót związanych z zadaniem pn.: "Przebudowa drogi

powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu". Zarząd wyraził zgodę na

włączenie się w/w osób warunkując ją porozumieniem się wnioskodawców

z wykonawcą w/w zadania oraz koniecznością wykonania przyłączy do dnia

zakończenia robót przez wykonawcę, tj. do dnia 30 października br.

3. realizacji zadania pn.: "Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew -

Tamówka". Powiatowy Zarząd Dróg przeprowadził dwukrotnie zapytanie ofertowe,

kosztorys inwestorski na to zadanie został oszacowany na kwotę 70.509,50 zł.

W pierwszym postępowaniu najtańsza oferta opiewała na kwotę 119.772,97 zł.

W wyniku drugiego postępowania najniższa oferta wyniosła 91.556,28 zł, w budżecie

zadania braknie 21.046,78 zł. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych

środków w kwocie 12.700,00 zł (8.500,00 zł zabezpieczy Gmina Grzegorzew) oraz na

zawarcie umowy z oferentem, który przedstawił najniższą ofertę w drugim

postępowaniu.

4. rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Grzegorzew w sprawie wspólnej odnowy

nawierzchni drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu. Zarząd wspólnie z Wójt

Gminy Grzegorzew wypracował w tej sprawie następujące stanowisko:

[ realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu" (odcinek

o długości 666 m) - szacowany koszt ok. 135.000 zł oraz zadania "Remont odcinka

drogi powiatowej nr 3199P Grzegorzew - Boguszyniec" (odcinek o długości 935 m) -

szacowany koszt ok. 190.000 zł;
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[ przygotowanie w 2020 r. dokumentacji technicznych oraz zabezpieczenie na ten cel

środków finansowych (60% Powiat I 40% Gmina Grzegorzew) w celu ogłoszenia

zamówień publicznych na początku 2021 r.

5. przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. zadania przebudowa chodnika wraz

z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie. Wpłynęły dwie oferty, najtańsza

wynosi 95.633,10 zł. Kwota ta przewyższa o ponad 6.600 zł szacowaną wartość

zamówienia bez uwzględnienia konieczności zlecenia nadzoru inwestorskiego.

Z uwagi na rozszerzenie zadania o wykonanie jednostronnego chodnika od ulicy

Dąbskiej do ul. Powstańców Wielopolskich o dodatkowej wartości 20.000 zł należy

uchwalić dodatkowe środki w łącznej wysokości 30.000 zł w podziale: 15.000 zł ze

środków Gminy Kłodawa w ramach już uchwalonych środków w Uchwale NR XXIIII

161/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie, Powiat swoją część środków w kwocie 15.000

zł uchwali dodatkowo. Zarząd wyraził zgodę.

G

6. pisma Urzędu Miejskiego w Kole, IP.0003.11.2020 - w sprawie możliwości budowy

ronda w rejonie skrzyżowania ulic Blizna - Kolejowa - Piaski oraz rozwiązania

wszystkich problemów dot. możliwości rozpoczęcia inwestycji przebudowy ul. PCK

w Kole. Dyrektor Kujawa zauważył, że budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Blizna-

Kolejowa - Piaski wiązałaby się z zajęciem gruntów osób trzecich. Z uwagi na

zaawansowane prace związane z planowaną' budową ronda na skrzyżowaniu ulic

Toruńska - Towarowa - Piaski to zadanie będzie brane pod uwagę w pierwszej

kolejności. W temacie przebudowy ul. PCK w Kole Dyrektor Kujawa poinformował,

że jest na etapie kompletowania niezbędnych dokumentów. Powiatowy Zarząd Dróg

udzieli odpowiedzi na pismo.

7. pisma Rady Gminy Osiek Mały, ORDG.0004.1.2020 - wnioski i zapytania radnych

Rady Gminy Osiek Mały. Powiatowy Zarząd Dróg udzieli odpowiedzi.

Ad.5

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

1. Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania, BZ.3026.3.2020 - prośba o przesunięcie między

działami środków finansowych w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup

materiałów i wyposażenia - testy antygenowe, środki ochrony indywidualnej oraz
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środki dezynfekcyjne do odkażania rąk, przedmiotów i powierzchni. Zarząd wyraził

zgodę.

2. Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania, BZ.3026.5.2020 - prośba o przesunięcie między

paragrafami środków finansowych w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty

i składki - ubezpieczenie OC przyczepy. Zarząd wyraził zgodę.

o

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.36.2020 - prośba

o UJęCIe w planie finansowym w dziale 754 rozdziale 75411 w § 4210 kwoty

3.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup urządzenia zapewniającego

bezpieczeństwo kopii zapasowej danych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Kole". Środki powyższe pozyskano na podstawie umowy zawartej

pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Kole, a Państwowym Gospodarstwem Leśnym

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Koło. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Skarbnik przedstawił pisma:

1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PT.341.7.2020 - prośba

o wsparcie finansowe w kwocie 85.000,00 zł na pozyskanie samochodu Specjalnego

Lekkiego Rozpoznawczo-Ratowniczego w roku 2021. Zarząd wyraził zgodę na

wprowadzenie zadania do projektu budżetu powiatu na 2021 r.

G

2. Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego, KRD.033.35.1.2020 - uzupełnienie do

uzasadnienia opisowego planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na

2021 r. - organizacji publicznego transportu zbiorowego. W zestawieniu wydatków

w Dziale 600 rozdział 60004 § 4300 - podana kwota to 319.186,30 zł zgodnie

z zawartą Umową z Operatorem na realizację wykonywania usługi przewozowej

w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie

Powiatu Kolskiego. Zawarta umowa z Operatorem kończy się z dniem 31.08.2021 r.

natomiast planowana kwota obejmuje cały 2021 r. W ustawie z dnia 7 października

2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno - gospodarczym

skutkom COVID-19 wprowadzono zmianę do ustawy o Funduszu rozwoju

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie z tą

zmianą, do 31 grudnia 2021 r. kwota dopłaty z FRPA będzie liczona wg stawki nie

wyższej niż 3,00 zł do I wz/km, dlatego zachodzi konieczność uwzględnienia w planie
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wydatków budżetu w/w dziale na 2021 r. kwoty łącznej 649 949,30 zł. przy rozbiciu

na okres obowiązywania umowy z Operatorem w 2021 r. tj do 31.08.2021 r. kwota -

366 215,09 zł., a okres od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. kwota 283 734,21 zł. Zarząd

zapoznał się.

3. Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia, KPZ.3020.1.2020 - plan finansowy na 2021 r. Zarząd

zapoznał się.

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:

1. Zespół Opiekuńczo Wychowawczy w Kole,Edukacyjno

ZOEW.SOSW.7071.16.2020 - prośba o pomoc w doposażeniu siłowni - zakup atlasu

treningowego JM2 Standard (5.923,00 zł brutto). Obecnie placówka nie posiada

boiska szkolnego. Brak też jest miejsca gdzie młodzież szkolna mogłaby w sposób

aktywny spędzać czas. ZOEW nie posiada żadnych urządzeń i instalacji zewnętrznych

umożliwiających aktywność ruchową. Zarząd wyraził zgodę, na zakup atlasu

zabezpiecza się wolne środki z działu sport. Wydział OP powiadomi placówkę.

2. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.413.6.2020 - prośba o wyrażenie zgody na

nauczanie indywidualne ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Zarząd wyraził

zgodę, nauczanie zostanie sfinansowane w ramach środków zaplanowanych

w budżecie szkoły. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje szkołę.

3. powrócono do pisma 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 wyraził zgodę.

Na tym protokół zakończono.

protokółow~ła Anna Krupińska..
......... .....~.. . .:
Podpisy Członków Zarządu:
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2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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