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Protokół nr 0022.104.2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 13 listopada 2020 roku

Posiedzenie Zarządu odbyło się o godz. 10.00 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 na podstawie listy obecności stwierdził

wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych porządkiem obrad

G (załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia

Ad.l

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu zapoznali SIę z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.103.2020 z dnia 6 listopada 2020 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym

protokół został przyjęty.
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Skarbnik omówił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

O w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 rok

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 0025.104.149.2020

D w sprawie projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2021 - 2027

O 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 0025.104.150.2020

D w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021 rok
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

O Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.104.151.2020

Ad.4

W posiedzeniu uczestniczył Główny księgowy Powiatowego Zarządu Dróg w Kole:

p. Łączkowski zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym. Zwiększa się

plan dochodów o kwotę 27.600 zł w związku z dużym zaawansowaniem wykonania planu

dochodów w dziale 600 rozdział 60014 §0950 i §0970 oraz w dziale 756 rozdział 75618

§0490 i §0920. Zmniejsza się także plan wydatków w dziale 600 rozdział 60014 na łączną

kwotę 20.853 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków w paragrafach: 3020, 4010, 4110,

4270, 4300 i 4440 na łączną kwotę 43.453 zł. Zarząd powróci do tematu na kolejnym

posiedzeniu.
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Ad.5

Sekretarz przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wyboru filmy

audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2020 i 2021. Zarząd zapoznał się nie

wnosząc uwag do projektu.

Ad.6

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.41.2020 - dot.

ujęcia w budżecie jednostki kwoty 111.000,00 zł przyznanych przez Ministra

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na remont pomieszczeń

oraz wymianę stolarki okiennej. Zarząd wyraził zgodę.o
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.40.2020 - zmiany

w planie finansowym na łączną kwotę 903,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

osobowe członków korpusu służby cywilnej, nagrody dla funkcjonariuszy PSP,

składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy. Zarząd wyraził zgodę.

(j

3. Urząd Miejski w Kole, KS.7231.11.2020 - informacja o wpływach z tytułu opłat

wnoszonych w parkomatach ustawionych na drogach powiatowych, za miesiąc

październik br. - 14.615,38 zł. Zarząd zapoznał się.

4. Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.3110.4.2020 - dot.

zwiększenia planu finansowego szkoły o kwotę 24.593,00 zł z przeznaczeniem na

wypłatę odprawy dla pracownika. Zarząd wyraził zgodę.

5. Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole, ZOEW.7071.22.2020 -

dot. zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę 48.852,00 zł z przeznaczeniem

na wypłatę odpraw emerytalnych. Zarząd wyraził zgodę.

6. Liceum Ogólnokształcące w Kole, KS.3021.11.2020 - dot. planu dofinansowania

form doskonalenia zawodowego nauczycieli Powiatu Kolskiego na 2021 r. Sprawę

skierowano do Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

3



7. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,

D.3132.3.2019 - informacja o podjętych działaniach w celu realizacji decyzji

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Zarząd zapoznał się.

8. Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej

w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie - zaproszenie do ogólnopolskiego

programu profilaktyki czerniaka. Sprawę skierowano do Wydziału Kadr, Płac

i Zdrowia.

9. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/221/DT/343/2020 - kopia protokołu z wizji

terenowej dot. inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku

ulicy Łęczyckiej w Dąbiu". Zarząd zapoznał się.

10. Urząd Gminy w Babiaku, ORG.6733.8.2020 - dot. uzgodnienia projektu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej nr

492579P na odcinku Góraj - Kolonia Mchowo. Sprawę skierowano do Wydziału

Nieruchomości i Ochrony Środowiska oraz Geologa powiatowego.

11. Wydział Organizacyjny, OR.3026.8.2020 - prośba o zabezpieczenie brakującej kwoty

(86.187,10 zł) na zadanie "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa

Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym". W wyniku

przeprowadzenia postępowania na w/w zadanie wpłynęła jedna oferta na kwotę

426.187,10 zł, kwota ta przekracza środki zabezpieczone na ten cel w budżecie

powiatu. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie brakującej kwoty.

G Zarząd uzgodnił pozytywnie w całości projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla wybranych terenów gminy Grzegorzew - etap IV wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko.

Na tym protokół zakończono.
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~~...~~:! ~: .2. Sylwester Chęciński

1. Robert Kropidłowski

Podpisy Członków Zarządu:

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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