
Protokół nr 0022.105.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 18 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

C (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

0022.104.2020 z dnia 13 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:

• w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych
podległym jednostkom

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 0025.105.152.2020

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

1. Wojewoda Wielkopolski, FB-1.3111.413.2020.2 - zwiększa się plan dotacji celowych

na 2020 rok o kwotę 23.443,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac

geodezyjnych. Zarząd wyraził zgodę.

2. Wojewoda Wielkopolski, FB-1.3111.358.2020.7 - zwiększa się plan dotacji celowych

na 2020 rok o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie

gospodarki nieruchomościami. Zarząd wyraził zgodę.

3. Wojewoda Wielkopolski, FB-1.3111.416.2020.6 - zwiększa się plan dotacji celowych

na 2020 rok o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru

środków finansowych w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zarząd

wyraził zgodę.

4. Wojewoda Wielkopolski, FB-1.3111.394.2020.6 - zwiększa się plan dotacji celowych

na 2020 rok o kwotę 75.763,80 zł z przeznaczeniem dla Domów Pomocy Społecznej.

Zarząd wyraził zgodę.

5. Wojewoda Wielkopolski, FB-1.3111.383.2020.7 - zwiększa się plan dotacji celowych

na 2020 rok o kwotę 40.404,04 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków

wychowawczych oraz obsługę programu "Rodzina 500+". Zarząd wyraził zgodę.

6. Wojewoda Wielkopolski, FB-1.3111.417.2020.7 - Zmniejsza się plan dotacji celowych

o kwotę 3 200,00 zł celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych

zadań (w zakresie gospodarki nieruchomościami). Zarząd wyraził zgodę.

7. Wojewoda Wielkopolski, FB-1.3111.409.2020.2 - Zmniejsza się plan dotacji celowych

na rok 2020 w dziale 750, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa o kwotę
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23.998,83 zł celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zarząd wyraził zgodę.

8. zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 2.200,00 zł

z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Kościelec z przeznaczeniem na

bieżące utrzymanie boisk sportowych "Orlik 2012" (Uchwała Rady Gminy Kościelec

Nr XXIII1181120 z dnia 29 października 2020 r.). Zarząd wyraził zgodę.

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.13.2020 - zwiększa się plan

dochodów w PCPR w Kole o kwotę 20.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu

dochodów do wpływów z odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole o kwotę 54.050,00 zł na wypłatę

świadczeń na kontynuowanie nauki w związku z jej podjęciem przez 2 pełnoletnich

wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na pokrycie

kosztów umieszczenia 3 dzieci z terenu powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na terenie innych powiatów. Środki na ten cel pochodzą ze

zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie

wydatków. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85508 - Rodziny

zastępcze o kwotę 34.050,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych

zadań. Zarząd wyraził zgodę.

10. Dom Pomocy Społecznej w Kole - zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole,

ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 102.245,25 zł z przeznaczeniem na:

• zakup środków ochrony osobistej w ramach projektu pn.: "Domy Pomocy Społecznej

bezpieczne w Wielkopolsce" o kwotę 38.510,23 zł. Środki na ten cel pochodzą

O z przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach realizowanego projektu;

• wypłatę dodatków do wynagrodzeń, celem wsparcia i motywacji pracowników Domu

do pracy w trudnych warunkach pandemii oraz zakup środków ochrony osobistej

i wyposażenia usprawniającego pracę podczas pandemii o kwotę 62.234,55 zł. Środki

na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok;

• zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 1.500,00 zł. Środki

na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami;

• zwrot kosztów niekwalifikowalnych do projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa

i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-

leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
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i hospicjów na czas COVID-19" o kwotę 0,47 zł. Środki na ten cel pochodzą

z rezerwy ogólnej. Zarząd wyraził zgodę.

11. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - zwiększa się plan

wydatków w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 127.271,00 zł z przeznaczeniem na:

wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków, zakup środka pianotwórczego,

zakup defibrylatora, zakup pulsoksymetru, zakup energii elektrycznej, zakup usług

remontowych, zakup materiałów, nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy

i pracowników służby cywilnej. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu

dotacji celowych na 2020 rok (21.158,00 zł) oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami

w planie wydatków (106.113,00 zł). Zarząd wyraził zgodę.

12. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.16.18.2020 - prośba o dokonanie

zmiany w planie finansowym polegającej na przesunięciu środków między działami

na łączną kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków

dotyczącego wypłaty dotacji dla: Centrum Szkoleniowego Wiedza Liceum

Ogólnokształcące i Szkoła Policealna oraz Centrum Nauki Eureka w Kłodawie

Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna oraz Akademicka Szkoła Policealna

w Kole w związku ze zwiększeniem liczby uczniów. Zarząd wyraził zgodę.

13. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST.4751.19.2020.9p - zwiększa

się plan dochodów z tytułu przyznanej dla Powiatu kolskiego na rok 2020 kwoty

15.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do pracowni w zawodzie

Technik Analityk w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

o
Ponadto Skarbnik poinformował o konieczności dokonania korekty budżetu powiatu na

2020 r. o kwotę ok. 800.000,00 zł w związku z niewykonaniem planu (w zakresie m.in.

podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat komunikacyjnych, opłat wnoszonych

w parkomatach, odsetek od środków na rachunkach bankowych), spowodowane jest to

zmniejszeniem dochodów. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie korekty.

Ad.4
W posiedzeniu uczestniczyła p. Urbaniak - Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia oraz

p. Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
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Pani Dyrektor omówiła rachunek zysków i strat SPZOZ w Kole - szpital wykazuje na koniec

września br. stratę w wysokości 51.000 zł, natomiast kwota zobowiązań wymagalnych na

koniec października 2020 r. wynosi 3.083.000 zł. Zarząd zapoznał się.

Następnie p. Wiśniewska poinformowała o:

O bieżącej sytuacji związanej z realizacją zadania pn.: "Przebudowa oddziału chirurgii

w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem" - prace postępują zgodnie

z harmonogramem;

O bieżącej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa;

O sytuacji kadrowej na oddziale wewnętrznym;

O ograniczeniu liczby dyżurów personelu na oddziale dziecięcym z uwagi na małą liczbę

pacjentów przebywających na oddziale.

o Ad.5

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

oraz p. Orchowska.

Poruszono następujące sprawy:

1. opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Broniewskiego w Kole. Dyrektor

Kujawa poinformował o wystąpieniu kolizji w zakresie oświetlenia oraz o problemach

zgłaszanych przez MZEC w Kole w związku z planowaną przebudową w/w ulicy,

nierozwiązana jest również kwestia drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej nr 3

w Kole. Zarząd powróci do tematu opracowania dokumentacji po rozwiązaniu w/w

problemów przez Gminę Miejską Koło.

o 2. zmiany w planie finansowym jednostki - zwiększa się plan wydatków bieżących

w dziale 600, rozdział 60014 o kwotę 43.453,00 zł z przeznaczeniem na zakup

odzieży roboczej dla pracowników, zakup usług remontowych, zakup usług

pozostałych oraz zwiększenia odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą

z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz zwiększenia planu

dochodów. Zarząd wyraził zgodę.

Dyrektor Kujawa poinformował o podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji dla zadania

pn.: "Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P". Natomiast

p. Orchowska przekazała, że interweniowała w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie wniosku
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o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego - dot. zadania "Przebudowa

drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków".

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji zwróciła się z prośbą o dokonanie zmian

w planie finansowym polegających na przesunięciu pomiędzy działami środków w kwocie

6.000 zł. Będą one przeznaczone na zakup atlasu sportowego do rehabilitacji i ćwiczeń

uczniów niepełnosprawnych w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym

w Kole. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie proponowanych zmian.

o
Następnie p. Szkudlarek przedstawiła pisma:

l. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole, ZOEW.7071.24.2020

- prośba o zwiększenie wydatków w dziale 854 rozdział 85410 §4140 - wpłaty na

PFRON o kwotę 20.000 zł. Środki zabezpieczone na ten cel w budżecie jednostki

zostały już w całości zrealizowane, a do końca 2020 r. brakuje na wpłaty na PFRON

20.000 zł. Zarząd wyraził zgodę.

2. Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.Oll.37.2020 - prośba o wyrażenie zgody

na organizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów mających trudności

w nauce w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Zarząd wyraził zgodę.

Powrócono także do tematu przyznania szkołom dodatkowych środków finansowych. Według

wstępnej analizy Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno

- Wychowawczym w Kole brakująca kwota to ok. 233.000 zł, w Zespole Szkół Ekonomiczno

C -Administracyjnych w Kole - ok. 53.000 zł, w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Kościelcu - ok. 180.000 zł, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i

Technicznych w Kłodawie - ok. 208.000 zł. Dodatkowej analizy wymaga Zespół Szkół

Technicznych w Kole. Zarząd zapoznał się.

Wicestarosta poinformował o złożeniu przez Powiat wniosku o dofinansowanie zakupu

sprzętu komputerowego dla szkół w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na łączną kwotę 1.200.000 zł.
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Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiak poruszył temat projektu

zmiany organizacji ruchu w Kłodawie przy ul. Kościelnej i Wyszyńskiego. Projekt zakłada

przejście dla pieszych przy ul. Kościelnej (przy szkole), wyznaczenie miejsca postojowego

dla autobusu szkolnego oraz azylu na ul. Wyszyńskiego. Pan Wojtysiak poinformował

o problemach związanych m.in. z ograniczeniem możliwości poruszania się autobusu

szkolnego w przypadku powstania azylu. Zarząd nie wyraził zgody na powstanie azylu

w pozostałym zakresie projekt został zaakceptowany.

Następnie p. Wojtysiak poinformował o wynikach przetargu na dostawę tablic

rejestracyjnych. Wpłynęły dwie ofert, najniższa na kwotę ok. 219.000,00 zł. Naczelnik

poinformował, że w budżecie powiatu zabezpieczono na ten cel 200.000,00 zł. Mając

powyższe na uwadze Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków o brakującą kwotę

20.000,00 zł w celu podpisania umowy z oferentem.

Ad.8

Na tym protokół zakończono.

~rotO.kÓł~~ ~Pl~Sk~

-

~:~".:~.~ ~ ;.r..: .4. Zbigniew Szarecki

r~ ••

Podpisy Członków Zarządu:

l. Robert Kropidłowski

(! 2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

5. Henryk Tomczak
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