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Protokół nr 0022.54.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 07 listopada 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło Się

O

godzinie

9°°,

Obradom przewodniczył

Wicestarosta

Sylwester Chęciński.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr l do protokołu):
l. Sylwester Chęciński
2. Waldemar Banasiak
3. Zbigniew Szarecki
4. Henryk Tomczak
oraz
Zygmunt Sołtyslak - Skarbnik
Artur Szafrański
Wicestarosta
stwierdził

- Sekretarz

powitał

wymagane

wszystkich
quorum

I

obecnych,

a następnie

na podstawie

przystąpił

do omawianych

tematów

listy obecności
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 0022.53.2019
z dnia 30 października 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.

W posiedzeniu

uczestniczyli:

Dyrektor

Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska,

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

p. Perkowski (Inspektor nadzoru) oraz p. Koziński

(Kierownik działu technicznego SPZOZ).
Pani Wiśniewska poinformowała

na wstępie o rozstrzygnięciu przetargu na zakup urządzeń

medycznych oraz wyposażenia bloku operacyjnego dla SPZOZ. Na zadanie przeznaczono

kwotę 745.990,00 zł, natomiast kwota po przetargu wyniosła ok. 685.000,00 zł. Z powstałych
oszczędności p. Wiśniewska proponuje zakup myjki ultradźwiękowej.
Następnie poruszono temat dokończenia budowy nowego budynku SPZOZ w Kole. Pani
Wiśniewska

zwróciła

się z prośbą

o przekazanie

środków

finansowych

w kwocie

306.227,61 zł na pokrycie faktury dot. zadania "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja
Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług

medycznych

świadczonych

na rzecz mieszkańców

przekazanie

w/w środków

oraz poprosił

powiatu".

Naczelnika

Zarząd wyraził zgodę na

Wydziału

Kadr,

Płac i Zdrowia

o weryfikację dokumentów.
Inspektor nadzoru p. Perkowski w kwestii wyjaśnienia poinformował, że na obecnym stanie
prac budowlanych

nie można posługiwać

się terminem

roboty poprawkowe,

ponieważ

aktualne prace prowadzi wykonawca zastępczy a nie główny. Ponadto p. Perkowski poruszył
temat

standardu

wykonania

prac

stwierdzając,

że w ramach

zabezpieczonej

kwoty

w przetargu na w/w zadanie nie należy oczekiwać materiałów najwyższej jakości.

Ponadto Zarząd zapoznał się z:
•

bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za III kwartał 2019 r.;

•

korektą sprawozdania Rb- N za III kwartał 2019 r..

Ad.4
Skarbnik omówił projekt budżetu powiatu na 2020 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2027. Poinformował o planowanych dotacjach celowych Wojewody
Wielkopolskiego na 2020 r., zbilansowaniu środków finansowych przeznaczonych na oświatę
oraz planowanych

inwestycjach

(m.in. zadania drogowe, wsparcie finansowe dla KPPSP

w Kole na zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem). Zarząd zaakceptował projekt budżetu
powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Następnie

Skarbnik

przedstawił

pismo Burmistrza

Kłodawy

(RAK.SP.5541.35.2019)

-

prośba o zmianę w załączniku nr 1 do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Kłodawa
jednostek

na realizację

przedsięwzięcia

OSP RP z terenu powiatu kolskiego".

pn.: "Zapewnienie

gotowości

bojowej

Zmiana miałaby dotyczyć przesunięcia

dotacji z pozycji nr 5 (OSP Kłodawa) na pozycję nr 1 (OSP Bierzwienna Długa), tym samym
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kwota dotacji dla OSP Bierzwienna

wyniosłaby

3.000,00 zł. Całkowita

kwota dotacji

pozostałaby bez zmian. Zarząd wyraził zgodę,

W posiedzeniu uczestniczyli: przedstawiciele Powiatowego Zarząd Dróg w Kole (p. Kujawa,
p. Orchowska,

p. Łączkowski),

Burmistrz

Miasta

Koła

wraz

z pracownikiem

oraz

przedstawiciele firmy KAAR Ryszard Kubiak.
Tematem posiedzenia była przebudowa ulic Żelaznej i Ogrodowej oraz budowa skrzyżowania
ul. Warszawskiej
Zarząd

Powiatu

z ul. Żelazną w Kole. Na posiedzeniu w dniu 30 października
pozytywnie

zaopiniował

możliwość

zaprojektowania

2018 r.

skrzyżowania

ul. Warszawskiej z ul. Żelazną w odległości mniejszej niż wymagana (150 m) w przepisach
techniczno- budowlanych

zawartych w rozporządzeniu

Ministra Transportu

i Gospodarki

Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie pod warunkiem poniesienia przez Inwestora (firmę KAAR) wszelkich
kosztów w/w inwestycji wraz z przebudową całego odcinka ulicy Żelaznej i Ogrodowej oraz
nieodpłatnego przeniesienia wytworzonego

majątku na rzecz Powiatu Kolskiego. Inwestor

poinformował, że otrzymał od Ministra odstępstwo w sprawie budowy w/w skrzyżowania,
jednocześnie

nie zgadza się z warunkiem

Zarządu w kwestii

100% pokrycia kosztów

przebudowy ul. Żelaznej i Ogrodowej, wyraża zgodę jedynie na partycypację w przebudowie
w/w ulic, poczynił już starania w kwestii opracowania dokumentacji,
przygotowywania.

Inwestor

zadeklarował

także,

że pokryje

w

która jest na etapie
100% koszt

budowy

skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Żelazną. Ponadto poinformował, że stanowisko Zarządu
z dnia 30.10.2018 r. nie zostało z nim uzgodnione.
Burmistrz Miasta Koła zauważył, że działania Inwestora - budowa budynku mieszkalnego
oraz planowana budowa galerii handlowej zmierzają do rewitalizacji i ożywienia kolskiej
starówki. Ponadto powstaną nowe miejsca pracy dla mieszkańców miasta i powiatu. Mając to
na uwadze

Burmistrz

wyraził

zgodę

na partycypację

w przebudowie

ul. Żelaznej

i Ogrodowej, poinformował, że należy także wykonać deszczówkę (koszt ok. 900.000 zł).
Dyrektor Kujawa przypomniał

zebranym o uchwale Rady Powiatu z sierpnia 2018 r.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych (m.in. ul. Żelazna i Ogrodowa w
Kole). Gmina Miejska Koło do dnia dzisiejszego nie przyjęła tych dróg. Ponadto p. Kujawa
zauważył, że ul. Żelazna podlega nadzorowi Konserwatora Zabytków, co będzie miało wpływ
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na wyższe koszty przebudowy tej ulicy. Natomiast budowa galerii handlowej wpłynie na
zwiększenie ruchu pojazdów nie tylko na planowanym skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul.
Żelazną ale na całej starówce.
Wice starosta poinformował, że zgodę na przebudowę ul. Żelaznej i Ogrodowej musi wyrazić
Rada Powiatu, trudno na chwilę obecną ustalić czy radni będą zainteresowani tą inwestycją.
Wicestarosta zapytał Burmistrza czy po przebudowie tych ulic Miasto przejmie je w swój
zasób

dróg

gminnych.

poinformował,

Burmistrz

wyraził

wolę

przejęcia

w/w

ulic.

Wicestarosta

że Zarząd wystąpi do Rady Powiatu z propozycją przebudowy

w/w ulic,

poprosił jednocześnie aby Rada Miasta przed najbliższą sesją Rady Powiatu zajęła stanowisko
w kwestii przejęcia tych dróg w zasób dróg gminnych oraz partycypacji w ich przebudowie.
Ostatecznie

ustalono,

że w ewentualnej

przebudowie

ul. Żelaznej

i Ogrodowej

będą

partycypować w równych częściach: Powiat Kolski (warunkiem jest wcześniejsze wyrażenie
zgody przez Radę Powiatu), Miasto Koło (warunkiem jest wcześniejsze

wyrażenie zgody

przez Rady Miejską) oraz Inwestor - firma KAAR Ryszard Kubiak.

Po zakończeniu

spotkania

z przedstawicielami

firmy KAAR

Gminy Miejskiej

Koło

poruszono tematy dot. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole:
1. pismo PZD/613/DTIP/52/2019
decyzji administracyjnej

- pismo do Burmistrza

Miasta Koła dot. wydania

zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w pasie

drogowym drogi nr 3457 P - ul. Kolejowa w Kole na skrzyżowaniu z ul. Blizną.
Drzewo może stwarzać potencjalne

zagrożenie

dla użytkowników

drogi. Zarząd

zapoznał się.
2. pismo PZD/544/DT/ZP/P/242/20l9

- pismo do VOESSING

Polska Sp. z

0.0. -

uzgodnienie koncepcji projektowej z uwagami, dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW
473. Zarząd zapoznał się,
3. pismo PZD/221 /DT /225/2019 - informacja o upływie terminu składania ofert na
opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
powiatowej
miejscowości

na "Przebudowę

odcinka drogi

nr 3411P - od skrzyżowania

z drogą krajową DK 92 w kierunku

Rdutów" oraz "Przebudowę

drogi powiatowej nr 3414P Przedecz -

Dziwie - Nowa Wieś Wielka". W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Cena
4

najkorzystniejszej
2020

L,

dla zadania nr l przekracza o 15.900 zł szacowane koszty na

a dla zadania nr 2 najniższa oferta przekracza o 29.350 zł próg zapytania

ofertowego, ponadto zaproponowany

termin realizacji jest niezgodny z założeniami

i jest zagrożeniem dla złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach FDS. Mając na
uwadze

powyższe

zamówienia

Powiatowy

na wykonanie

Zarząd

Dróg

wszczął

postępowanie

map do celów projektowych.

i udzielił

Zarząd zdecydował,

że

Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje pisma do Wójta Gminy Chodów i Burmistrz
Przedcza o zwiększenie

środków finansowych

zadaniach

W

na 2020

L

celu umożliwienia

w ramach ich partycypacji w w/w
powtórzenia

procedury

zapytania

ofertowego.
4. pismo

PZD.GK.142.11.2019

-

informacja

o montażu

finansowym

inwestycji

"Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole" oraz "Przebudowa drogi powiatowej 3403P na
odcinku Powiercie Kolonia - Leśnica". Zarząd zapoznał się.
5. pismo PZD/221/DT/223/2019
dot. przesłania

- pismo do Wielkopolskiego

umowy z wykonawcą

na realizację

Urzędu Wojewódzkiego

zadania "Przebudowa

drogi

powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia - Leśnica". Zarząd zapoznał się.
6. pismo PZD/221/DT/224/2019
dot. przesłania

- pismo do Wielkopolskiego

umowy z wykonawcą

na realizację

Urzędu Wojewódzkiego

zadania

"Przebudowa

drogi

powiatowej nr 3400P". Zarząd zapoznał się.
7. pismo PZD.GK.l43.11.2019
2019

L

- propozycja zmian w budżecie powiatu kolskiego na

oraz w wieloletniej prognozie finansowej mających na celu zabezpieczenie

środków w wysokości odpowiadającej złożonym ofertom oraz w przypadku zadania
"Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P" wydłużenie
terminu realizacji map na 2020
realizacji map na 2020

L

L

Zarząd wyraził zgodę na wydłużenie

terminu

na w/w zadania oraz na zwiększenie środków na realizację

zadań: "Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P",
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka"
oraz "Przebudowa

odcinka drogi powiatowej nr 3411 P od skrzyżowania

z drogą

krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów".
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8. Wojewoda Wielkopolski,

IR-VII.801.10.22.2019.2

- dot. wystąpienia z wnioskiem

o aneks do umowy o dofinansowanie zadania "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole".
Zarząd wyraził zgodę.
9. powrócono

do tematu stawek za zajęcie

pasa drogowego.

Obecnie obowiązujące

stawki zostały ustalone w 2014 r. i nigdy nie były zmieniane, w związku z powyższym
wyliczono, że nastąpił w tym czasie wzrost inflacji o 30%. Zarząd zdecydował
o podniesieniu stawek o 30%.
Ad.6
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 nieodplatnego poradnictwa

obywatelskiego

oraz edukacji prawnej w Powiecie Kolskim.
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.54.72.2019
•

w sprawie ogłoszenia

otwartego konkursu ofert na powierzenie

publicznego

w

zakresie

prowadzenia

świadczenia

nieodpłatnego poradnictwa

punktów

nieodpłatnej

obywatelskiego

realizacji zadania
pomocy

prawnej,

oraz edukacji prawnej na

terenie powiatu kolskiego w 2020 roku
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.54.73.2019
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Następnie p. Szkudlarek przedstawiła:
•

pismo Mundurowego Klubu Motocyklowego International Police Motor Corporation
Koło - zaproszenie

do współudziału

w organizacji

XVI Zlotu Motocyklowego

połączonego z festiwalem Bluesa, który odbędzie się na przełomie czerwca - lipca
2020 r. oraz zabezpieczenie

środków finansowych w kwocie 12.000,00 zł. Zarząd

wyraził zgodę na zabezpieczenie na powyższy cel środków w kwocie 6.000,00 zł;
•

kalendarz imprez na 2020 r. Zarząd zapoznał się.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
1. Liceum Ogólnokształcącego
doskonalenia

w Kole, KS.3021.13.2019

zawodowego

nauczycieli

na 2020

- wniosek o dofinansowanie

r. Wydział

Oświaty,

Kultury

i Promocji zajmie się sprawą.
2. Zespołu Szkół Ekonomiczno

- Administracyjnych

w Kole, ZSEA.311 0.8.20 19 -

wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. Wydział
Oświaty, Kultury i Promocji zajmie się sprawą.
3. Starosty Kolskiego, KRD.7121.51.2019
prośby

Radnej

zwalniających

Rady

Miejskiej

na końcowej

w

części

- informacja o planowanym przedstawieniu
Kole

w

sprawie

ul. Zawadzkiego

zamontowania
w Kole

progów

na najbliższym

posiedzeniu komisji do spraw związanych ze zmianami organizacji ruchu na drogach
powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Kolskiego celem rozpatrzenia. Zarząd
zapoznał się.
4. Starosty Kolskiego, KRD.7121.54.2019
wniosku dot. ograniczenia

- informacja o planowanym przedstawieniu

prędkości na ul. Toruńskiej

w Kole do 30 km/h dla

pojazdów ciężarowych na najbliższym posiedzeniu komisji do spraw związanych ze
zmianami organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych na terenie Powiatu
Kolskiego celem rozpatrzenia. Zarząd zapoznał się.
5. Wójta Gminy Kościelec, ROŚ-1 6721.2.2019 - zawiadomienie o podjęciu przez Radę
Gminy Kościelec uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego
planu zagospodarowania

przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach Dobrów

i Daniszew". Zarząd zapoznał się.
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6. Wójta Gminy Kościelec, ROŚ-l 6721.2.2019 - zawiadomienie o podjęciu przez Radę
Gminy Kościelec uchwały w sprawie przystąpienia
planu

zagospodarowania

przestrzennego

dla

do sporządzenia "Miejscowego

wybranych

terenów

w

obrębie

Kościelec". Zarząd zapoznał się.
7. Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3020.1.2019 - projekt budżetu na 2020 r.
w zakresie oświaty. Zarząd zapoznał się.
8. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.35.2019

-

projekt planu finansowego na 2020 r. Zarząd zapoznał się,
9. Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3003.3.2019

- projekt planu

finansowego na 2020 r. Zarząd zapoznał się.
10. Powiatowego

Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego

w Kole, PINB 311.12.2019

-

projekt planu finansowego na 2020 r. Zarząd zapoznał się,
11. Domu Pomocy Społecznej w Kole, DFK.311 0.9.2019 - projekt planu finansowego na
2020 r. Zarząd zapoznał się.
12. Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania, BZ.3026.5.2019 - projekt planu finansowego na
2020 r. Zarząd zapoznał się.
13. Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia, KPZ.033.5.2019 - zmiana planu finansowego dot.
zadania

"Wyposażenie

i miejskich

podmiotów

wdrożenie Elektronicznej
danych

między

środowisk

informatycznych

leczniczych

w narzędzia

wojewódzkich,
informatyczne

powiatowych
umożliwiające

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie SIeCI wymiany

podmiotami

leczniczymi

województwa".

wydatków w 2019 r. o kwotę 217.007,50 zł,jednocześnie

Zmniejsza

się

plan

zwiększa się plan wydatków

na 2020 r. o kwotę 220.007,50 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Na tym protokół zakończono.
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Sylwester Chęciński

.......................................................
'--

-- _'
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2. Waldemar Banasiak
3. Zbigniew Szarecki
...

4. Henryk Tomczak

_
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