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Protokół nr 0022.102.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 28 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.

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 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

0022.101.2020 z dnia 21 października 2020 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty.
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W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska, która przekazała informacje o bieżącej sytuacji związanej

z:

• sytuacją epidemiologiczną. Rozważa się możliwość przeznaczenia dla pacjentów

z podejrzeniem COVID-19 i pacjentów z potwierdzonym zakażeniem większej ilości

łóżek w SPZOZ w Kole. Z uwagi na pojawiające się nowe przypadki zachorowań na

COVID-19 w powiecie kolskim Zarząd Powiatu zdecydował o zwiększeniu budżetu

powiatu o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na ochronę zdrowia (zakup materiałów

i wyposażenia);

o • realizacją zadania "Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz

z wyposażeniem", na chwilę obecną brak opóźnień w prowadzonych pracach.

Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych na zapłatę zatwierdzonych do wypłaty faktur wystawionych w ramach realizacji

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

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

o

1. Wydział Inwestycji i Rozwoju - prośba o zabezpieczenie środków finansowych

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020 - 2027 na

zadanie pn.: "Przebudowa parkingu przed budynkiem A Starostwa Powiatowego

w Kole" w kwocie 30.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

2. Dom Pomocy Społecznej w Kole, DFK.311 0.13 .2020 - prośba o dokonanie zmian

w planie finansowym w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego

planu dotacji o kwotę 55.435,81 zł oraz wymaganym udziałem Powiatu w wysokości

13.858,95 zł. Środki te przeznacza się na zakup środków ochrony osobistej

i wyposażenia oraz wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników. Zarząd

wyraził zgodę.

3. Wojewoda Wielkopolski, FB-1.3111.335.2020.3 - informacja o zwiększeniu planu

d?tacji celowych na rok 2020 w dziale 851, rozdział 85156, § 2110 o kwotę 60000 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie niedoboru środków finansowych
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w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zarząd wyraził zgodę na

wprowadzenie do budżetu.

Ponadto Skarbnik przedstawił:

• projekt budżetu powiatu na 2021 r. Zarząd zapoznał się .

• Uchwałę Rady Gminy Grzegorzewoudzieleniu Powiatowi kolskiemu pomocy

finansowej na wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej

Nr 3l99P w Boguszyńcu" oraz zadania z wydatków bieżących pn. "Remont odcinka

drogi powiatowej Nr 3199P Grzegorzew- Boguszyniec". Zarząd zapoznał się.

• Uchwałę Rady Gminy Grzegorzewoudzieleniu Powiatowi kolskiemu pomocy

O finansowej na realizację zadania pn.: "Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P

Grzegorzew - Tarnówka". Zarząd zapoznał się.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uruchomienie środków pochodzących z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania drogowe w części środków, które zabezpiecza

Powiat kolski.

Ad.5
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek poruszyła następujące tematy:

l. dot. rządowego programu " Aktywna tablica", w ramach którego można pozyskać

wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych. Kilka szkół złożyło wnioski

o przystąpienie do programu. Zarząd proponuje aby wszystkie szkoły złożyły wnioski,

wówczas można by pozyskać łącznie 84.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,

natomiast wkład własny powiatu wyniósłby 21.000,00 zł.

2. Pismo Liceum Ogólnokształcącego w Kole w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie

indywidualne ucznia. Zarząd wyraził zgodę na realizację nauczania indywidualnego

w wymiarze 16 godzin tygodniowo w ramach środków zaplanowanych w budżecie

szkoły. Wydział OP powiadomi szkołę.

3. Pismo Zespołu Szkół Technicznych w Kole - dot. przyznania dodatkowych środków

finansowych. Zarząd wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych środków na miesiąc

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

oraz p. Orchowska.

Poruszono następujące sprawy:

1. PZD/221/DT/332/2020 wezwame wykonawcy zadania "Przebudowa drogi

o

powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu" do przyspieszenia prac.

Niewykonanie robót budowlanych w terminie spowoduje naliczenie kar umownych.

Zarząd zapoznał się.

2. Dokonano otwarcia ofert na zadanie "Przebudowa ulicy Poległych w Kole", najtańsza

oferta opiewa na kwotę 228.484,90 zł. Powiat zabezpieczył na ten cel środki w kwocie

192.155,72 zł. W celu zawarcia umowy Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie budżetu

zadania o brakującą kwotę.

3. "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce" - Dyrektor

Kujawa poinformował o pojawieniu się kolizji w zakresie oświetlenia i energetyki.

Ponadto niedoszacowano koszt wywozu karpiny na kwotę ok. 217.000,00 zł. Środki

na ten cel będą pochodzić. z ószczędności w budżecie zadania.

4. Dot. wniosku. . lo zawieszenie postępowania egzekucyjnego

(sprawa zajęcia pasa drogowego). Powiatowy Zarząd Dróg przygotował odpowiedź

w tej sprawie. Brak podstawy do złożenia przez Zarząd Powiatu wniosku

o zawieszenie postępowania.

e_) Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

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

budżetu powiatu na 2021 r. realizacj i zadania pn.: "Zakup i montaż radarowego

wyświetlacza pomiaru prędkości rzeczywistej w ciągu ulicy Kolskiej drogi

powiatowej nr 3403P w Grzegorzewie".

2. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole - informacja o przebiegającej przy Szkole

Podstawowej nr 3 w Kole sieci ciepłowniczej w miejscu, w którym planowana jest

budowa parkingu w ramach realizacji przebudowy ul. Broniewskiego. Ponadto MZEC

informuje o planowanym w 2021 r. remoncie sieci ciepłowniczej na skrzyżowaniu ulic

Broniewskiego i 20 Stycznia w Kole.
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Ponadto Zarząd wyraził zgodę na zakup telefonów służbowych m.in. dla Starosty,

Wicestarosty, członków Zarządu Powiatu oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego na

łączną kwotę 7.789,59 zł.

Na tym protokół zakończono.

~rotO.k~~~r.a ~~PI~Sk.a

Podpisy Członków Zarządu:

c ..............1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

5. Henryk Tomczak

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

c
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