
Protokół nr 0022.106.2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 25 listopada 2020 roku

Posiedzenie Zarządu odbyło się o godz. 13.00 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

(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

0022.105.2020 z dnia 18 listopada 2020 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty.
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Ad.3

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji poruszyła następujące tematy:

• w projekcie budżetu powiatu na 2021 r. w rozdziale 92118 zabezpieczono środki

w kwocie 3.000,00 zł, na jednym z wcześniejszych posiedzeń Zarządu 'zdecydowano

o sfinansowaniu wydania publikacji "Ziemia kolska", na które należy zabezpieczyć

5.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu z przeznaczeniem na w/w

zadanie.

• pismo Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole - prośba

o interpretację prawną w kwestii możliwości wypłaty nauczycielom dodatku za

ciężkie i uciążliwe warunki pracy w okresie pandemii. Pani Szkudlarek

poinformowała, że zgodnie z przepisami to Dyrektor szkoły podejmuje decyzję czy

należy taki dodatek wypłacić.

• dodatkowe środki finansowe dla szkół. Po weryfikacji wniosków szkół ustalono kwoty

jakie zostaną przekazane poszczególnym placówkom: ZOEW w Kole - 243.917,00 zł

(w tym odprawa emerytalna), ZST w Kole - 398.890,00 zł, ZSRCKU w Kościelcu -

164.925,00 zł, dodatkowej weryfikacji wymagają ZSE-A w Kole oraz ZSOiT

w Kłodawie.

Ponadto p. Szkudlarek omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na

powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej

pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz

edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku.

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 0025.106.153.2020

Skarbnik poinformował o propozycjach zmian do budżetu powiatu na 2020 r.:

1. Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska, NŚ.684.1.22.2020 - dot. zwiększenia

planu wydatków na zadania zlecone z administracji rządowej w związku ze
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zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na 2020 rok

o kwotę 15.000,00 zł. Środki te przeznacza się na wykonanie opinii w sprawie wyceny

nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa zarządzanych przez Starostę

Kolskiego. Zarząd wyraził zgodę.

2. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - dochody

zmniejsza się w dziale 854, rozdział 85410 o kwotę 180.000,00 zł. Dochody zwiększa

się w dziale 801, rozdział 80115 o kwotę 23.047,00 zł. Wydatki zmniejsza się na

łączną kwotę 240.009,00 zł, ponadto wydatki zwiększa się na łączną kwotę

83.056,00 zł. Środki te przeznacza się m.in. na: wypłatę wynagrodzeń, zakup

laptopów do zdalnego nauczania, opłacenie usług telekomunikacyjnych, przeglądy,

serwisy i okresową kontrolę budynków, zakup patelni elektrycznej do kuchni. Zarząd

wyraził zgodę na dokonanie zmian poza zakupem laptopów z uwagi na złożony przez

Powiat wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO zakupu sprzętu komputerowego

dla szkół.

3. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.432.2020.6 - zwiększenie planu dotacji celowych

na 2020 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy

społecznej - w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 dla: DPS Koło, ul. Poniatowskiego 21 - 11.300,00 zł, DPS Koło, ul. Blizna 55

- 5.300,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ad.4
W posiedzeniu uczestniczył nowy pracownik Starostwa Powiatowego w Kole - Naczelnik

Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru p. Piątkowski. Naczelnik przedstawił się członkom

Zarządu, poinformował o swoim dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej.

Następnie p. Piątkowski poruszył temat przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji

w kwocie 152.100,00 zł na wykonanie prac geodezyjnych. Całość zadania zostanie pokryta

z dotacji. Zarząd zapoznał się.

Ad.5

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

p. Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Pani Wiśniewska poinformowała o:

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

w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem" - prace postępują zgodnie
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z harmonogramem. Starosta poinformował o swojej wizycie na terenie przebudowy,

potwierdził sprawny przebieg prac;

• bieżącej sytuacji w szpitalu związanej z pandemią koronawirusa;

• sytuacji kadrowej na oddziale wewnętrznym;

• rozważaniu możliwość zatrudnienia w SPZOZ lekarzy z Ukrainy;

• otrzymaniu 500 szt. testów wykrywających COVID-19, które będą przeznaczone dla

pacjentów z Izby przyjęć.

Pan Banasiak poruszył temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej przy SPZOZ

w Kole. Dyrektor Wiśniewska poinformowała, że POZ będzie funkcjonował w 2021 r.

w niezmienionej formie z uwagi na większą liczbę deklaracji złożonych przez pacjentów.

Pan Banasiak mając na uwadze trudne warunki w jakich przyszło działać służbie zdrowia

z uwagi na panującą pandemię, jak również wiele przeprowadzonych inwestycji w szpitalu

oraz dotychczasową współpracę z p. Wiśniewską zaproponował rozważenie możliwości

zwiększenia wynagrodzenia dla p. Dyrektor. Zarząd powróci do tematu.

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania p. Jokiel przedstawił pismo Wójta Gminy

Chodów (ROŚ 6230.12.2019/2020) dot. udzielenia m.in. przez Powiat Kolski pomocy

finansowej z przeznaczemem na usunięcie nielegalnego składowiska odpadów

niebezpiecznych w miejscowości Szołajdy oraz zorganizowania spotkania w tej sprawie. Wójt

planuje złożenie wniosku o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w ramach programu 2.9 Usuwanie porzuconych odpadów. Zarząd

podtrzymuje wolę współpracy w tym zakresie z Gminą Chodów jednak w celu ustalenia

rozwiązania powyższej sprawy konieczne jest zorganizowanie spotkania.

Zarząd zapoznał się z pismami:

1. Gmina Dąbie, IZP.7226.21.2020 - dot. ujęcia w planie inwestycyjnym Powiatu na

2021 r. przedsięwzięć drogowych: przebudowa drogi powiatowej li 3417P Kupinin -

Krzewo na odcinku drogi Kupinin - Karszew oraz przebudowa drogi powiatowej

ul. 3-go Maja w Dąbiu.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/2223/DT/3/2020 - informacja o koszcie

inwestycji "Przebudowa ulicy PCK w Kole" - 9.205,00 zł.
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3. Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego, KRD.033.34.1.2020 - dot. zwiększenia

kwoty zadania "Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole" na

rok 2021 do kwoty 220.000,00 zł. Powyższe wynika z otwarcia ofert złożonych

w procedurze przetargowej na w/w zadanie. Zostały złożone dwie oferty, które

przekraczają przeznaczoną na to zadanie kwotę 200.000,00 zł, najtańsza oferta opiewa

na kwotę 219.250,80 zł. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie o 20.000,00 zł.

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, OR.0602.33.2020 - harmonogram

kontroli nad rodzinami zastępczymi na 2021 r.

5. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, IR-VII.801.19.134.2020.8 - informacja o ujęciu na

liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg

Samorządowych zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku

Ruszków Drugi - Police Średnie".

6. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, IR-VII.801.19.136.2020.3 - informacja o ujęciu na

liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg

Samorządowych zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie

- Nowa Wieś Wielka - etap l".

7. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, IR-VII.801.19.135.2020.3 - informacja o ujęciu na

liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg

Samorządowych zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od

skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów".

Zarząd uzgodnił pozytywnie w całości projekty zrruany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy Kłodawa - etap VIII oraz

etap IX wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: la Krupińska
-t \\
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1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

Podpisy Członków Zarządu:
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