
Protokół nr 0022.49.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 02 października 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 900
• Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Henryk Tomczak

oraz

Artur Szafrański - Sekretarz

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 0022.48.2019

-. z dnia 25 września 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

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

p. Orchowska oraz p. Marańda.

Dyrektor Kujawa omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

upoważnienia dla Zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 3

- przeciw - głosów O
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- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.49.64.2019

Następnie Dyrektor Kujawa poruszył temat:

• dot. planowanej budowy północnej obwodnicy miasta Koła. Dyrektor Kujawa

przedstawił kilka wariantów możliwego przebiegu obwodnicy, poprosił także

o powołanie zespołu roboczego, w skład którego weszliby przedstawiciele Powiatu,

Miasta Koła, Gminy Koło, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Powiatowego Zarządu

Dróg w Kole. Zadaniem obwodnicy będzie odciążenie centrum miasta z ruchu

pojazdów ciężarowych. Połączy ona ul. Toruńską z drogą wojewódzką nr 270 oraz

drogą krajową nr 92. Zarząd wstępnie skoncentrował się na wariancie nr 1 przebiegu

obwodnicy (mapa z przebiegiem drogi stanowi załącznik do protokołu). W trakcie

realizacji inwestycji pojawi się m.in. kolizja z linią kolejową oraz konieczność

dokonania wykupu gruntów. Starosta poprosił, aby Wydział Nieruchomości i Ochrony

Środowiska wyliczył orientacyjny koszt wykupu. Zarząd powróci do tematu.

• dot. ZImowego utrzymania dróg. Ponownie przeprowadzono postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług sprzętowo -

transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym

2019/2020 na terenie Powiatu Kolskiego z podziałem na 14 części". Nie

rozstrzygnięto przetargu dla kilku części określonych w zamówieniu z uwagi na brak

ofert. W przypadku odcinków zlokalizowanych na terenie Gmin Dąbie oraz Przedecz

istnieje możliwość zlecenia zimowego utrzymania tym Gminom. Powiatowy Zarząd

Dróg dokona rozeznania w temacie.

W trakcie posiedzenia dołączyło dwoje mieszkańców z ul. Toruńskiej w Kole, którzy

poruszyli temat dot. ruchu pojazdów ciężarowych przewożących węgiel z Kopalni Węgla

Brunatnego. Zastrzeżenia mieszkańców budzi prędkość z jaką poruszają się te pojazdy,

ponadto ich przejazdy odbywają się w kolumnach. Według mieszkańców pojazdy te nie

przestrzegają obowiązującego na ul. Toruńskiej ograniczenia prędkości, co w połączeniu ze

złym stanem nawierzchni drogi powoduje uciążliwy hałas oraz drgania. Mieszkańcy zwrócili

się z prośbą o kontrolowanie prędkości przez policję, ograniczenie prędkości dla pojazdów
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ciężarowych do 30 km/h, dokonanie pomiaru hałasu dla pojazdów ciężarowych Kopalni oraz

remont ul. Toruńskiej. Ponadto poinformowali o zalewaniu ich posesji (przy dużych opadach

atmosferycznych) przez wodę spływającą z parkingu firmy Geberit. Starosta przekazał

ustalenia ze spotkania z przedstawicielami Kopalni oraz Komendy Powiatowej Policji w Kole

w tej sprawie. Następnie poinformował, że najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby

wyprowadzenie ruchu pojazdów ciężarowych z miasta - Powiat czyni starania w kwestii

planowanej budowy północnej obwodnicy miasta Koła. Dostrzega się także konieczność

przeprowadzenia remontu ul. Toruńskiej, jednak z uwagi na ograniczone możliwości

finansowe na chwilę obecną istnieje możliwość wykonania nakładki na krótkim odcinku w/w

ulicy - dyrektor Kujawa spotka się z mieszkańcami w tej sprawie. Starosta zapewnił

mieszkańców, że ponowi rozmowy z przedstawicielami Kopalni oraz Policji, a także poprosił

dyrektora Kujawę o przygotowanie szacowanego kosztu remontu na odcinku od

skrzyżowania z ul. Towarową do wysokości zakładów mięsnych Sokołów.

W dalszej części posiedzenia rozpatrzono następujące pisma:

l. p. Alicji Wapińskiej, Radnej Powiatu Kolskiego - interpelacja w sprawie modernizacji

skrzyżowania Al. Jana Pawła II - Powstańców Wielkopolskich - Powstania

Warszawskiego w Kole. Starosta poinformował, że planowane jest wykonanie

sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

przygotuje odpowiedź dla p. Wapińskiej oraz pismo do Burmistrza Miasta Koła

w sprawie partycypacji w zadaniu.

2. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/544/DT/P/83/2019 - postanowienie nr

PZD/Post/83/2019, uzgodnienie Burmistrzowi Miasta Dąbie projektu zmiany

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dąbie. Plany

zostały uzgodnione pozytywnie tylko w części. Dyrektor Kujawa przedstawił swoje

uwagi w tym temacie. Zarząd przyjął do wiadomości.

3. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221IDT/202/2019 pismo do

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie uzupełnienia wymaganych

dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach FDS - "Przebudowa

drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia - Leśnica". Zarząd zapoznał się.
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4. Posła na Sejm RP p. Leszka Galemby - dot. kontynuacji remontu drogi powiatowej

biegnącej z Sokołowa przez Kiełczew Smużny Czwarty, Lipie Góry do Lubońka.

Zarząd dostrzega możliwość realizacji zadania w 2020 r. warunkując to partycypacją

Gmin Koło oraz Babiak w inwestycji. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje odpowiedź

dla Posła oraz wystosuje do Wójtów Gminy Koło oraz Babiak pismo w sprawie

wypowiedzenia się w kwestii partycypacji w zadaniu.

5. Rady Gminy Babiak, RGO.0007.15.2019 - uchwała Rady Gminy Babiak zmieniająca

Uchwałę nr IV/41/19 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Powiatowi Kolskiemu. Zarząd zapoznał się,

6. Rady Powiatu Kolskiego, BRZ.0004.37.2019 - przekazanie pisma mieszkańców

Sołectwa Okoleniec dot. uwzględnienia w projekcie budżetu powiatu na 2020 r.

budowy drogi nr 3429P Bylice - Okoleniec - Słupeczka - Bierzwienna. Dyrektor

Kujawa poinformował, że istnieje możliwość wykonania nakładki na w/w drodze.

Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje odpowiedź w tej sprawie.

7. Mieszkańca ul. 3 Maja w Kole - prośba o kontynuację remontu ul. 3 Maja. Zarząd nie

dostrzega możliwości kontynuacji remontu z uwagi na ograniczone środki finansowe.

Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje odpowiedź w tej sprawie.

Ad.4
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Promocji p. Szkudlarek omówiła dwa projekty

uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie określenia sposobu realizacji zadania polegającego na udzieleniu

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadcząc nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

oraz edukacji prawnej w Powiecie Kolskim.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 3

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.49.65.2019

• w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Kolskiego z okazji Dnia Edukacji

Narodowej w roku 2019.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
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- wniosek poparło - głosów 3

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.49.66.2019

Następnie p. Szkudlarek przybliżyła następujące pisma:

1. Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole - dot. wyrażenia zgody na

funkcjonowanie monitoringu w budynku szkoły. Zgodnie z art. 108a pkt. 1 oraz pkt. 9

ustawy Prawo oświatowe Dyrektor szkoły zobowiązany jest do uzyskania zgody

organu prowadzącego na prowadzenie monitoringu. W związku z powyższymi

przepisami Zarząd Powiatu wyraził zgodę. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji

poinformuje szkołę.

2. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,

D.410.2.2019 - prośba o przyznanie dla ucznia tygodniowego wymiaru zajęć

rewalidacyjnych. Zarząd wyraził zgodę, zajęcia zostaną sfinansowane w ramach

środków zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji

poinformuje szkołę.

3. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.413.2.2019 - prośba o wyrażenie zgody

na nauczanie indywidualne ucznia. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji pozytywnie

opiniuje wniosek (OK.4352.10.2019). Zarząd wyraził zgodę na realizację

indywidualnego nauczania w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków

finansowych zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji

poinformuje szkołę.

4. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.413.3.2019 - prośba o wyrażenie zgody

na nauczanie indywidualne uczennicy. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji

pozytywnie opiniuje wniosek (OK.4352.11.2019). Zarząd wyraził zgodę na realizację

indywidualnego nauczania w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków

finansowych zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji

poinformuje szkołę.

5. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.413.4.2019 - prośba o wyrażenie zgody

na nauczanie indywidualne ucznia. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji pozytywnie
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opiniuje wniosek (OK.4352.12.2019). Zarząd wyraził zgodę na realizację

indywidualnego nauczania w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków

finansowych zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji

poinformuje szkołę.

Ponadto Starosta wystąpił z wnioskiem o przyznanie nagrody dla p. Sylwii Pokrywczyńskiej -

nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego w Kole. Pani Pokrywczyńska jest prezesem Klubu

Młodzieżowego Honorowych Dawców Krwi PCK oraz opiekunem chóru "Kantata"

działającego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

Ad.6

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:

1. Starszego specjalisty ds. BHP, BHP.3020.1.2019 - projekt planu finansowego na

2020 r. Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag.

2. Wojewoda Wielkopolski, SN.VI-7.7532-2-531/11 - dot. zajęcia stanowiska w sprawie

stwierdzenia nabycia przez Powiat Kolski nieodpłatnie nieruchomości położonej

w obrębie Budzisław Stary. Sprawą zajmie się Wydział Nieruchomości i Ochrony

Środowiska.

Ad.7

Na tym protokół zakończono.

~~~~~.~~~~~~~ ~~.i~~~.~
\

Podpisy Członków Zarz,!du:

1. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Henryk Tomczak
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