Protokół nr 0022.56.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 21 listopada 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 11°°. Obradom przewodniczył

Wice starosta

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 Sołtysiak - Skarbnik
Artur Szafrański - Sekretarz
Wicestarosta
stwierdził

powitał

wymagane

wszystkich
quorum

1

obecnych,

a następnie

na podstawie

przystąpił

do omawianych

tematów

listy obecności
przewidzianych

porządkiem obrad (załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.55.2019
z dnia 12 listopada 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego

w sprawie przekazania

informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom.
l

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 0025.56.76.2019

Następnie Skarbnik przedstawił propozycje zmian w budżecie na 2019 r.:
1. Dom Pomocy Społecznej w Kole, DFK.311 0.1 0.2019 - dokonuje S1ę przesunięć
między paragrafami
materiałów

na łączną kwotę 90.600,00

i wyposażenia,

zł z przeznaczeniem

zakup energii, zakup usług pozostałych

na zakup
oraz koszty

postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zarząd wyraził zgodę.
2. Komendant
dokonuje

Powiatowy

Państwowej

się przesunięć

między

Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.37.2019
paragrafami

na łączną kwotę

15.394,00

-

zł z

przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zarząd wyraził zgodę.
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

PINB 311.14.2019

- dokonuje Się

przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 9.703,00 zł z przeznaczeniem

na

zakup materiałów biurowych i komputerów, zakup usług pozostałych oraz opłacenie
składek ubezpieczenia społecznego. Zarząd wyraził zgodę.
4. Biuro Rady i Zarządu,
paragrafami

na kwotę

BRZ.033.36.2019
2.000,00

- dokonuje

zł z przeznaczeniem

Się przesumęera
na organizację

między
spotkania

świąteczno - noworocznego dla radnych i zaproszonych gości. Zarząd wyraził zgodę·
Ad,4

Sekretarz Powiatu

p. Szafrański

omówił projekt uchwały

Zarządu

Powiatu

Kolskiego

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.
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 0025.56.77.2019
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Ad.5
W posiedzeniu uczestniczyły p. Poronin - p.o. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole
oraz p. Szkudlarek - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.
Pani Poronin

poinformowała,

że w budżecie

szkoły

brakuje

ok.

116.000,00

zł na

wynagrodzenia oraz 26.000,00 zł na zapłatę za zużyte ciepło. Ponadto zwróciła się z prośbą
o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem
24.070,00 w tym: 17.000,00 -z tytułu zwrotu za zużyte ciepło oraz energię elektryczną przez
Zespół Opiekuńczo -Edukacyjno -Wychowawczy w Kole oraz 7.070,00 z wpływów z tytułu
najmu

pomieszczeń

szkolnych.

Środki

z dochodów

przeznacza

się na uzupełnienie

uchwalonego planu wydatków w § 4260 -zapłata za zużytą energię. Zmniejsza się także plan
wydatków w zakresie: składek na Fundusz Pracy § 4120 o kwotę 5 200,00 z przeznaczeniem
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 16.999,60
zł z przeznaczeniem na zapłatę za obsługę informatyczną i pełnienie funkcji administratora
systemów informatycznych oraz na zapłatę za przeprowadzenie

audytu sieci informatycznej.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.549,00 w związku z niewykorzystaniem
środków

w

zakresie:

telekomunikacyjnych

zakupu

usług

zdrowotnych

-400,00;

opłat

z

tytułu

usług

-770,00; różnych opłat i składek -679,00; podróży służbowych -300,00;

dokształcania nauczycieli w zakresie zakupu i dystrybucji materiałów szkoleniowych -400,00.
Środki te przeznacza się na wpłatę zaliczki komornikowi

sądowemu do przeprowadzenia

ponownej egzekucji należności z tytułu najmu; na zapłatę za przeprowadzenie

audytu sieci

informatycznej -2.100,00 oraz na zapłatę za zużytą energię cieplną -373,00. Zarząd wyraził
zgodę na dokonanie powyższych zmian.
Ponadto p. Poronin zwróciła się z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych
dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole w kwocie 15.000 zł z czego:
•

5.000 zł przeznaczone zostanie na dokonanie okresowych przeglądów technicznych;

•

kwota

1.000

zł przeznaczona

zostanie

na dokonanie

przeglądów

wentylacji

mechanicznej, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz przewodów
kominowych znajdujących się na terenie warsztatów szkolnych;
•

kwota 9.000 zł wykorzystana zostanie na zaplanowaną wymianę wykładzin z PCV
w 2 salach.
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Zarząd wyraził zgodę na przekazanie szkole dodatkowych środków: 15.000,00 zł na w/w
przeglądy i dokończenie remontu.

Następnie p. Szkudlarek przedstawiła
Edukacyjno - Wychowawczego

opmie do pisma Dyrektora Zespołu Opiekuńczo -

w Kole w sprawie nauczania indywidualnego

uczniów oraz

zajęć rewalidacyjnych:
1. OP.4352.16.2019
indywidualne

- pozytywna

w wymiarze

opmia w sprawie wyrażenia

4 godzin tygodniowo.

zgody na nauczanie

Zarząd wyraził zgodę, zajęcia

zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział
Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje szkołę.
2. OP.4352.17.2019
indywidualne

- pozytywna

w wymiarze

opinia w sprawie wyrażenia

12 godzin tygodniowo.

zgody na nauczame

Zarząd wyraził zgodę, zajęcia

zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział
Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje szkołę,
3. OP.4352.18.2019
indywidualne

- pozytywna

w wymiarze

opinia w sprawie wyrażenia

12 godzin tygodniowo.

zgody na nauczanie

Zarząd wyraził zgodę, zajęcia

zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział
Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje szkołę,
4. OP.4352.19.2019
indywidualne

- pozytywna

w wymiarze

opinia w sprawie wyrażenia

12 godzin tygodniowo.

zgody na nauczanie

Zarząd wyraził zgodę, zajęcia

zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział
Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje szkołę.
5. OP.4352.20.2019
indywidualne

- pozytywna

w wymiarze

opinia w sprawie wyrażenia

12 godzin tygodniowo.

zgody na nauczanie

Zarząd wyraził zgodę, zajęcia

zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział
Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje szkołę.
6. OP.4352.21.2019
indywidualne

- pozytywna

w wymiarze

opinia w sprawie wyrażenia

10 godzin tygodniowo.

zgody na nauczanie

Zarząd wyraził zgodę, zajęcia

zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział
Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje szkołę.
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7. OP.4352.22.20l9
indywidualne

- pozytywna

w wymiarze

opirua w sprawie wyrażenia

10 godzin tygodniowo.

zgody na nauczame

Zarząd wyraził zgodę, zajęcia

zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział
Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje szkołę.
8. OP.4352.23.20l9
rewalidacyjne

- pozytywna

w wymiarze

opinia w sprawie

10 godzin tygodniowo.

wyrażenia

zgody

na zajęcia

Zarząd wyraził zgodę, zajęcia

zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział
Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje szkołę.
9. OP.4352.24.20l9
rewalidacyjne

- pozytywna

w wymiarze

opinia w sprawie

lO godzin tygodniowo.

wyrażenia

zgody

na zajęcia

Zarząd wyraził zgodę, zajęcia

zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział
Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje szkołę.
10.OP.4352.25.2019
rewalidacyjne

- pozytywna

w wymiarze

opinia w sprawie

10 godzin tygodniowo.

wyrażenia

zgody

na zajęcia

Zarząd wyraził zgodę, zajęcia

zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział
Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje szkołę.
11. OP.4352.26.2019

indywidualne

- pozytywna

w wymiarze

opinia w sprawie wyrażenia

12 godzin tygodniowo

zgody na nauczame

dla uczennicy

ZSRCKU

w

Kościelcu. Zarząd wyraził zgodę, zajęcia zostaną sfinansowane w ramach środków
zaplanowanych w budżecie szkoły. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji poinformuje
szkołę.
Następnie Zarząd zapoznał się z pismami:
•

Liceum Ogólnokształcącego

w Kole, KS.3021.14.2019

- dot. wprowadzenia

zmian

w planie finansowym na 2019 r. Zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł z tytułu
wynajmu
17.427,00

sali gimnastycznej.
zł

z przeznaczeniem
telekomunikacyjne

Zwiększa się wydatki w rozdziale

(przesunięcia

między

paragrafami

+

80120 o kwotę

zwiększone

dochody)

na zakup materiałów, pomocy naukowych oraz opłaty za usługi
i szkolenia

pracowników.

Dokonuje

się przesunięć

paragrafami w rozdziale 80146 na kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem
laptopa i materiałów

do przeprowadzania

wewnętrznych

między
na zakup

szkoleń. Zarząd wyraził

zgodę. Wydział OP powiadomi szkołę.
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•

Liceum Ogólnokształcącego

w Kole, KS.3021.15.20 19 - dot. zwiększenia

wydatków o kwotę 14.553,00 zł z przeznaczeniem

planu

na wypłatę odprawy emerytalnej

dla pracownika. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OP powiadomi szkołę.
•

Liceum Ogólnokształcącego

w Kole, KS.3021.16.2019

- wyjaśnienia

do zrman

w planie wydatków dot. zwiększenia w § 4210 z przeznaczeniem na zakup 2 laptopów
dla nauczycieli oraz rzutnika, tablicy i materiałów biurowych. Zarząd zapoznał się
z wyjaśnieniami.
•

Zespołu

Szkół

Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

w

Kościelcu,

G.311.16.2019 - prośba o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na
przesunięciach między paragrafami oraz zwiększeniu dochodów i wydatków na łączną
kwotę 47.399,00

zł. Środki te przeznacza

Wielkopolskiego

Kuratora

materiałów

biurowych,

Oświaty,

wymianę

się m.in. na wynagrodzenia,

składki na ubezpieczenie

drzwi wewnętrznych.

Zarząd

nagrodę

społeczne,

zakup

wyraził

zgodę.

Wydział OP powiadomi szkołę.
•

Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.16.11.2019

- zmiany w planie

finansowym

między rozdziałami

środków w kwocie

dla Liceum Ogólnokształcącego

w Kole na montaż

polegające

na przesunięciu

4.400,00 zł z przeznaczeniem
rolet. Zarząd wyraził zgodę.
•

Wydziału

Oświaty, Kultury i Promocji,

OP.3021.16.12.2019

- zmiany w planie

finansowym polegające na przesunięciu między działami środków w kwocie 7.084,77
zł z przeznaczeniem

dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Kościelcu na opracowanie
specyfikacjami

technicznymi

projektów oraz przygotowanie
niezbędnymi

do wykonania

kosztorysów
decyzji

wraz ze

Komendanta

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Zarząd wyraził zgodę,

Na zakończenie p. Szkudlarek poinformowała, że do Powiatu zwrócili się:
•

kolski sztab WOŚP z prośbą o bezpłatne

użyczenie

pomieszczeń

w budynku

Starostwa Powiatowego oraz zapewnienie toalet typu toi toi na potrzeby organizacji
finału WOŚP. Zarząd wyraził zgodę.

6

•

Stowarzyszenie Przyjaciele Św. Mikołaja działające przy SOSW w Kole z prośbą
o współfinansowanie

organizacji festiwalu integracyjnego.

Zarząd wyraził zgodę

i przeznaczył na ten cel kwotę do 300,00 zł.
•

Powiatowa

Stacja

Sanitarno

o współfinansowanie

Epidemiologiczna

w

Kole

z

prośbą

powiatowej olimpiady wiedzy o HIV/AIDS. Zarząd wyraził

zgodę i przeznaczył na ten cel kwotę do 500,00 zł.
•

Zespół

Szkół

Ogólnokształcących

o zabezpieczenie
z przeznaczeniem

dodatkowych

i

Technicznych

w

Kłodawie

prośbą

środków finansowych w kwocie ok. 30.000,00 zł

na zakup 30 szt. komputerów poleasingowych

nauki i przeprowadzania

z

egzaminów zawodowych.

niezbędnych do

Zarząd wyraził zgodę, środki

(30.000,00 zł) zostaną przekazane na początku 2020 r.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji powróciła także do tematu zakupu sprzętu
sportowego dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Kościelcu.

Zarząd wyraził zgodę na zakup sprzętu sportowego, Wydział OP dokona analizy pozostałych
w Wydziale środków finansowych, z których można będzie dokonać zakupu.
Ad.6
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin poruszyła następujące
tematy:
1. projekt

uchwały

Rady

Powiatu

Kolskiego

w

sprawie

zmiany

uchwały

Nr

XVIII/132/20 19 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie
ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

przypadających

na realizację

określonych

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

zadań

z zakresu

w Powiecie Kolskim

w 2019 r. Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag.
2. pismo FK.3001.12.2019 - prośba o dokonanie zmian w planie finansowym. Zwiększa
się plan dochodów w rozdziale 85324 w związku z wypracowaniem

większych niż

zaplanowane w budżecie kosztów obsługi z realizowanych zadań ze środków PFRON.
Jednocześnie zwiększa się wydatki w paragrafach: 4010 z przeznaczeniem na nagrody
dla pracowników,
z przeznaczeniem

4300 z przeznaczeniem

na zakup usług pozostałych,

4440

na uzupełnienie odpisu na ZFŚS oraz 4410 z przeznaczeniem

na
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delegacje i ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
Zarząd wyraził zgodę.
3. pismo FK.3001.13.2019

- prośba o dokonanie zmian w planie finansowym. Zmniejsza

się plan wydatków o kwotę 1.916,00 zł w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę
Wielkopolskiego
to dotyczy

planu dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85504. Zmniejszenie

niewykorzystanych

środków

na wypłatę

jednorazowych

świadczeń

pieniężnych w wysokości 300,00 zł oraz kosztów obsługi realizacji programu "Dobry
Start" w 2019 r. Zarząd wyraził zgodę.
4. pismo FK.3001.15.2019

- prośba o dokonanie zmian w planie finansowym. Zwiększa

się plan wydatków o kwotę 15.152,00 zł w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę
Wielkopolskiego

planu

dotacji

celowych

w

dziale

z przeznaczemem

na wypłatę dodatków wychowawczych

855

rozdział

85508

oraz obsługę programu

"Rodzina 500+". Zarząd wyraził zgodę,
5. pismo OR.0602.35.2019 - harmonogram kontroli nad rodzinami zastępczymi na 2020
r. Zarząd zapoznał się,

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak przedstawiła wniosek SPZOZ w Kole
w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 78.416,00 zł na pokrycie faktury dot.
zadania "Rozbudowa,

przebudowa

i modernizacja

Samodzielnego

Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych

Publicznego

Zakładu

świadczonych

na rzecz

mieszkańców powiatu". Zarząd wyraził zgodę na przekazanie w/w środków.

Następnie Wicestarosta poinformował o pismach:
•

SPZOZ.SD.004.l2.2019IW
"Zakup

aparatu

Publicznego

- propozycje

USG na potrzeby

Zakładu

< _

Opieki

terminów dot. porozumienia

pracowni

Zdrowotnej".

ultrasonograficznej
Całkowita

kwota

na zadanie

Samodzielnego
dofinansowania:

100.000,00 zł. Zarząd zapoznał się.

•

f-

wyjaśnienia

dot. zadania

"Rozbudowa,

przebudowa

i moaermzacja SamodZIelnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz
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•

z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu". Zarząd
zapoznał się.

Wicestarosta

omówił

projekt uchwały

Uchwały Nr 0025.29.34.2019
zatwierdzenia
bezrobotnych

i poszukujących

pozakonkursowe

zawodowa

Powiatu

Kolskiego

w sprawie

zmiany

Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22.05.2019 r. w sprawie

i przystąpienia

"Aktywizacja

Zarządu

do

projektu:" Aktywizacja

pracy w powiecie

osób

realizowane

realizacji

PSZ"

osób

kolskim (V)" w ramach Działania 6.1

bezrobotnych

przez

zawodowa

i

poszukujących

Wielkopolskiego

pracy

-

Regionalnego

projekty
Programu

Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
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 0025.56.78.2019

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
1. Pionu Bezpieczeństwa
budżetu

Powiatu

z przeznaczeniem

i Zarządzania,

BZ.3026.9.2019

na 2020 r. pomocy
dla jednostek

finansowej

- dot. ujęcia w projekcie
w wysokości

109.000,00

samorządu gminnego na zapewnienie

zł

gotowości

bojowej OSP z terenu powiatu kolskiego. Zarząd wyraził zgodę.
2. Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania, BZ.2630.1.20 19 - opinia dot. wyboru przyczepy
ciężarowej

samochodowej

przeciwpowodziowego.

na

Wpłynęła

wyposażenie
jedna

oferta

powiatowego
zawierająca

magazynu

propozycje

dwóch

producentów. Po dokonaniu analizy proponuje się wybór przyczepy NEPTUN, model
N13 263 2 pro w cenie 9.510,00 zł brutto. Zarząd wyraził zgodę.
3. Wójta Gminy Grzegorzew, RDS.7226.1.1.2019
Gminy p. Borowskiej

oraz mieszkańców

- przekazanie wniosku Radnej Rady

Grzegorzewa

w sprawie wybudowania

ścieżki pieszo - rowerowej na drodze powiatowej w ciągu ulic Toruńskiej i Kolejowej

9

lo

•

w Grzegorzewie. Zarząd zapoznał się. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje odpowiedź
w tej sprawie.
4. Wójta Gminy Grzegorzew, RDS.7226.1.2.2019
rozwoju

miejscowości

chodnika

Grzegorzew

przy ul. Kolskiej

Uniejowskiej.

- przekazanie wypracowanego

na 2020 r., który obejmuje

oraz budowę

chodnika

po jednej

planu

m.in.: budowę
stronie na ulicy

Zarząd zapoznał się. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje odpowiedź

w tej sprawie.
5. Wójta Gminy Grzegorzew, RDS.7226.1.3.2019 - przekazanie wniosków (do realizacji
w kadencji 2018 - 2023) mieszkańców sołectw Boguszyniec i Kiełczewek dot. m.in.:
ułożenia

nakładki

asfaltowej

oraz wybudowania

ścieżki

rowerowej

na drodze

powiatowej od Boguszyńca w kierunku drogi krajowej nr 92; wykonania nakładki na
drodze nr 3424P od drogi krajowej nr 92 do Kiełczewka; budowy chodnika przy
drodze w Boguszyńcu od posesji nr 41 do 52. Zarząd zapoznał się. Powiatowy Zarząd
Dróg przygotuje odpowiedź w tej sprawie.
6. Gminy Przedecz, BF 3041.S.2.2019 - uchwała Rady Miejskiej w Przedczu w sprawie
udzielenia

pomocy

finansowej

dla

Powiatu

Kolskiego

na

przebudowę

dróg

powiatowych w Gminie Przedecz w 2020 r. Zarząd zapoznał się.
7. Urzędu

Miejskiego

w Kole,

KS.7231.11.2019

-

wydruk

ksiąg

rachunkowych

obrazujący wpływy z tytułu opłat wnoszonych systemem Mobilet oraz w parkomatach
ustawionych na drogach powiatowych. Zarząd zapoznał się.
8. Powiatowego

Zarządu

uzgodnienie

Dróg

Burmistrzowi

zagospodarowania

w

Kole,

PZD/544/DT/P/99/20l9

Miasta Dąbie projektu

przestrzennego

zmiany

-

pozytywne

miejscowych

planów

gminy Dąbie i miasta Dąbie - etap VII. Zarząd

zapoznał się.
9. Powiatowego
interpelacji

Zarządu Dróg w Kole, PZD/542/SLllnt/139/2019

- wyjaśnienia dot.

radnej Rady Miejskiej w Kole p. Sokołowskiej

w sprawie naprawy

chodników na mostach w ciągu ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Kole. Zarząd
zapoznał się.
10. Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole, PZD/5421/DT/ZP/P/245/2019

opinii w przedmiocie

uzgodnienia

lokalizacji urządzeń

- dot. wydania

infrastruktury

technicznej

niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami, tj. odcinka kolektora deszczowego
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r

w pasie drogowym ul. 3 Maja w Kole - wniosek p.

l.

Z uwagi na utratę

uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót dot. przebudowy
odcinka ul. 3 Maja w Kole Zarząd pozytywnie opiniuje lokalizację urządzenia, koszt
zadania poniesie wnioskodawca.
11. Powiatowego
Zarządu

Zarządu Dróg w Kole, PZD.GK.145.11.2019

Miejskiego

wprowadzanie

Zakładu

Wodociągów

i Kanalizacji

wód opadowych i roztopowych

- pismo do Prezesa
w Kole dot. opłat za

w systemy kanalizacji deszczowej.

Zarząd zapoznał się.

Na tym protokół zakończono.
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Sylwester Chęciński
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4. Henryk Tomczak
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