
Protokół nr 0022.57.2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 27 listopada 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło S1ę o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył Wicestarosta

Sylwester Chęciński.

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

l. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

oraz

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Artur Szafrański - Sekretarz

Wicestarosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności

stwierdził wymagane quorum l przystąpił do omawianych tematów 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 0022.56.2019

z dnia 21 listopada 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak przedstawiła wniosek SPZOZ w Kole

w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 72.044,70 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 powiatu". Zarząd wyraził zgodę na przekazanie w/w środków.

Ponadto poruszono temat dot. środków przekazanych SPZOZ w Kole w formie dotacji, które

trafiły do depozytu sądowego. Radca prawny SPZOZ uważa, że środków tych szpital nie musi

zwracać. Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak nie zgadza się z taką interpretacją

przepisów. Według p. Woźniak dotacja, zgodnie z przepisami, powinna zostać zwrócona

ponieważ nie została wykorzystana i rozliczona. Wicestarosta prosi p. Ratajczyk o

przedstawienie swojej opinii w/w sprawie na piśmie.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Kancelarii Radcy Prawnego Przemysława landy

przedstawili wyniki kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

Stwierdzono naruszenia art. 7 i art. 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Uchybienia

dotyczyły m.in.:

• informowania stron w postępowaniach w sprawach spadkowych,

• udzielania niepełnych lub po wyznaczonym czasie odpowiedzi na wnioski

o udzielenie informacji publicznej,

• wpisywania w zawieranych umowach zbyt niskich kar,

• nadużywania zwolnień z opłaty skarbowej,

• braku przekazywania do jednostek statystycznych aktualizacji danych w ewidencji.

Zarząd poprosił także o sprawdzenie upoważnień i oświadczeń pracowników Wydziału

Geodezji oraz czasu oczekiwania przez geodetów i firmy geodezyjne na zamówione

materiały.

Ad.5

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji iRuchu Drogowego p. Wojtysiak zwrócił się do

Zarządu z prośbą o podjęcie decyzji w kwestii zholowanego pojazdu marki Opel Astra, który

przepadł na rzecz powiatu. Rzeczoznawca dokonał wyceny pojazdu na kwotę 1.200,00 zł.

W celu dopuszczenia pojazdu do ruchu należy dokonać niezbędnych napraw, których koszt

wyceniono na ok. 4.800,00 zł. Należy także uzupełnić dokumentację pojazdu, wykupić polisę

OC oraz wykonać przegląd. Powyższe będzie miało wpływ na wydłużenie czasu parkowania
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pojazdy, a co za tym idzie zwiększy koszt parkowania, który wynosi obecnie ok. 8.000,00 zł.

Zarząd mając na uwadze powyższe zdecydował o niezwłocznym wyzłomowaniu pojazdu.

Ad.6

Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa, p. Orchowska i p. Antosik

poruszyli następujące tematy:

1. powrócili do tematu przygotowania odpowiedzi na wnioski Wójt Gminy Grzegorzew

w zakresie zadań drogowych. Ustalono, że wyboru zadań do realizacji w 2020 r.

dokona Gmina z uwzględnieniem przyjętej partycypacji: 60%/40% w przypadku dróg

oraz 50%/50% w przypadku chodników;

2. dot. skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Toruńską w Kole. Mały promień skrętu na

tym skrzyżowaniu powoduje utrudnienia dla pojazdów ciężarowych, w związku z tym

należy wkupić część gruntu aby móc poszerzyć drogę. Powiatowy Zarząd Dróg

przedstawił trzy warianty, Zarząd wybrał wariant nr 2, który zakłada wykupienie ok.

204 nr' gruntu;

3. powrócili do tematu budowy obwodnicy północnej m. Koła. W związku

z ujawnionymi problemami w zakresie elektrowni wiatrowych, linii wysokiego

średniego napięcia oraz istniejących terenów przeznaczonych pod zabudowę

mieszkaniową, na które zostały już wydane decyzje o warunkach zabudowy,

Powiatowy Zarząd Dróg zwrócił się z prośbą o wskazanie właściwego wariantu

przebiegu obwodnicy. Zarząd dokonał zmiany przebiegu obwodnicy, przyjęto wariant

nr 2 - od pkt. A do pkt. B (od dk nr 92 do drogi wojewódzkiej nr 270) zakłada się

ominięcie elektrowni wiatrowych od północy, od pkt. B do pkt. C (od drogi

wojewódzkiej nr 270 do skrzyżowania z ul. Toruńską) zmieniono trasę przebiegu

obwodnicy zakładając włączenie się w ul. Ślusarską za przejazdem kolejowym;

4. dot. udzielenia odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, dot. przetargu nieograniczonego na opracowanie

dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 3414P Przedecz -

Dziwie - Nowa Wieś Wielka". Zapytanie dot. możliwości przedłużenia terminu

złożenia dokumentacji w związku z koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej,

co jest bardzo czasochłonne i wiąże się z wielomiesięcznym oczekiwaniem na

wydanie decyzji, która z kolei jest niezbędna do uzyskania pozwolenia
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wodnoprawnego, również wymagającego wielomiesięcznych czyn90ści

zatwierdzających przed złożeniem wniosku o zgłoszenie zamiaru robót. Z uwa1i na

planowane złożenie wniosku o dofinansowanie przebudowy w/w drogi w raJach

Funduszu Dróg Samorządowych Zarząd nie przewiduje przedłużenia terminu zło,enia

dokumentacji przez wykonawcę;

5. powrócono do tematu wniosku p. 1 a dot. uzgodnienia lokalizacji

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami,

tj. odcinka kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. 3 Maja w Kole. Dyrektor

Kujawa przybliżył temat członkom Zarządu. Z uwagi na pojawienie się nowych

okoliczności w tej sprawie Zarząd cofnął wydaną na posiedzeniu w dniu 21 listopada

br. zgodę i postanowił zaprosić wnioskodawcę na kolejne posiedzenie celem

wyjaśnienia sprawy;

6. powrócono do tematu dot. regulacji gruntów wraz z wypłatą należnego

odszkodowania za zajęcie części działek prywatnych w celu realizacji zadania

"Przebudowa ulicy Ogrodowej w Dąbiu". Pan Kujawa zwrócił SIę z prośbą

o przekazanie do PZD (który dokona regulacji gruntów) przeznaczonych na ten cel

środków finansowych, które zostały zabezpieczone w budżecie

Nieruchomości i Ochrony Środowiska. Zarząd wyraził zgodę;

Wydziału
I

7. powrócono do tematu wniosku radnych Rady Powiatu Kolskiego w sprawie

zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji budowlanej ~az

z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na przebudowę

drogi powiatowej nr 3431 P na odcinku Dzióbin - Rysiny Kolonia - Bierzwienna,

Decyzja Zarządu w sprawie ewentualnego przystąpienia do zadania zapadnie na

jednym z kolejnych posiedzeń.

Następnie Zarząd zapoznał się z pismami:

• Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/2211DT/247/2019 - pismo do firmy MK

STEL LA Konrad Marek wzywające do przyspieszenia robót związanych z realizacją

zadania "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole". Zarząd zapoznał się.
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• p. __ , zamieszkałej w ~ pisma) - dot. prowadzonego

postępowania egzekucyjnego za zajęcie pasa drogowego w m. Kole. Zarząd zapo nał

się, sprawę prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg.

• Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.KS.0320.22.2019 - dot. zwiększenia panu

wydatków na wynagrodzenia i pochodne o ok. 130.000,00 zł oraz na zapłatę za zużyte

ciepło - 26.000,00 zł. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji dokona an lizy

wnioskowanych kwot.

Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak poinformowała o piśmie:

• Ministra Finansów - informacja o zwiększeniu subwencji oświatowej dla Po iatu

o ok. 21.000,00 zł;

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.16.13.2019 - dot. dokonania z tan

w planie finansowym polegających na przesunięciu między działami i paragra ami

kwoty 930,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w dziale 750

rozdział 75075 §4170. Zarząd wyraził zgodę.

2. Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego, KRD.033.19.2019 - potwierd enie

zgodności projektowanych kwot w budżecie powiatu na 2020 r. Zarząd prZYjlł do

wiadomości.

3. Redakcji Przegląd Kolski - oferta dot. zawarcia umowy na 2020 r. na e isję

materiałów promocyjnych na dotychczasowych warunkach. Zarząd wyraził zgo

podpisanie umowy.

Protokółowała: Ata Krupińska
. \

................ '!\ .
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4. Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska, NŚ.684.1.9.2019 - plan finan owy

na 2020 r. Zarząd zapoznał się,

Na tym protokół zakończono.



Podpisy Członków Zarządu:

1. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak
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