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Protokół nr 0022.167.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9°°. Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław

Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że jest

wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia
Ad 1.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.166.2018 z

dnia 18 kwietnia 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Obecny na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek

Nowaczyk omówił temat umowy dzierżaw obwodów łowieckich na sezon 2018/2019.

Dotychczasowe umowy wygasły 31.03.br. W dniu 01.04.2018r. weszła w życie Ustawa o zmianie

ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, która stanowi, że umowy zawarte z kołami

łowieckimi będą ważne tylko na okres 2 lat i obwody łowieckie mają ograniczać się tylko do granic



województwa. W dniu 29.03.br. podpisano nowe umowy z 12 kołami łowieckimi na dzierżawę 16

obwodów łowieckich.

Ponadto naczelnik OŚ Jacek Nowaczyk poinformował, że na stronie WFOŚiGW w Poznaniu

została ogłoszona lista rankingowa rezerwowa wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w roku 2018. Powiat Kolski otrzyma

pomoc finansową w kwocie 153 400 zł.

Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 4.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole - dyrektor

p. G. Kujawa, p. A. Łączkowski przedstawili następujące sprawy:

- powrócono do tematu planowanej inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi

powiatowej li 3206P Łuczywno - Drzewce. Podtrzymano stanowisko, żeby inwestorem

przedsięwzięcia na całym odcinku była Gmina Osiek Mały, która projektując, rozgraniczając,

wykupując grunty i realizując drogę gminną, zobowiązana jest zachować minimalną szerokość

pasa drogowego 15m, a szerokość jezdni 5m. Inwestycja byłaby finansowana w całości z środków

Powiatu Kolskiego do wysokości środków przekazanych na ten cel przez PAK KWB Konin S.A..

Zarząd upoważnił Starostę do wystąpienia do Wójta Gminy Osiek Mały z wyżej wymienioną

propozycją.

- poruszono temat zniszczonych dróg powiatowych na terenie gm. Chodów i Kłodawa przez firmy

przewożące materiały do przebudowy linii PKP. Starosta poinformował, że prawdopodobnie

pojedzie wraz z przedstawicielami gmin Chodów i Kłodawa oraz posłem Leszkiem Galembą do

Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o interwencje w sprawie zniszczonych dróg przez firmy

Strabag i Budimex.

- p. Grzegorz Kujawa przedstawił celem zapoznania pismo li PZD/54411SLl17 /2018 zawierające

projekt umowy z firmą TORPOL S.A. ul. Mogielińska lOG, 61-052 Poznań, w celu umożliwienia

przewozów towarów do przebudowy linii PKP ulicami Koła, tj. Toruńską, Towarową, Składową,

Opałki, Blizna, Przemysłowa, Poległych, Nagórna i Sienkiewicza. Firma TORPOL zainteresowana

jest również przewozem ulicą Ślusarską. Firma TORPOL proponuje zabezpieczenie napraw ulic w

wysokości 150 tys. zł. Zarząd Powiatu stwierdził, że adekwatnym zabezpieczeniem naprawy ulic

jest kwota 600 tys. zł.

- p. Andrzej Łączkowski poinformował, że Gmina Miejska w Kole planuje przyjąć na najbliższej

sesji uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu

Kolskiego na realizację zadań z zakresu "Przebudowy ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między

ul. Słowackiego a ul. 3 Maja" w kwocie 400 000 zł oraz "Przebudowy ul. PCK w Kole" w kwocie



.. ~,

15 000 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.

- p. Urszula Kikosicka poinformowała, że Gmina Grzegorzew podjęła uchwałę w sprawie

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Grzegorzew i zawarcia w tej sprawie umowy

pomiędzy Gminą GrzegorzewaPowiatem Kolskim na 3 zadania:

1. "Przebudowa drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice"

2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3428P w miejscowości Ponętów Dolny"

3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka".

Gmina Grzegorzew na wykonanie powyższych przebudów planuje przeznaczyć środki w wysokości

200 000 zł. Obecna na posiedzeniu naczelnik Amelia Woźniak podkreśliła, że Gmina Grzegorzew

wcześniejszej wykazała inne drogi powiatowe, które mają być przebudowywane niż te wskazane w

uchwale. Aktualne pozostaje nierozliczone zobowiązanie Gminy Grzegorzew wobec Powiatu z

tytułu budowy mostu na rzece Rgilewce. Zarząd postanowił, że sprawę tę należy priorytetowo

wyjaśnić z Wójtem Gminy Grzegorzew.

Ad 5.

Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Dorota Szkudlarek przedstawiła

projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.167.246.2018

Ponadto Pani Dorota Szkudlarek przedstawiła:

- pismo w sprawie dofinansowania przejazdu młodzieży szkolnej ich opiekunów na etap

wojewódzki 57 zawodów strzeleckich o "Srebrne Muszkiety 2018".

Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie i przeznaczył na ten cel kwotę 400 zł.

- pismo dyrektora MOSiR w Kole Pana Jarosława Kawki z prośbą o udzielenie wsparcia

finansowego w organizacji Grand Prix Wielkopolski 2018 w koszykówce 3x3 będącego częścią

cyklu Grand Prix Polska 2018. Zarząd wyraził zgodę na zakup dla laureatów I i II miejsca nagród

rzeczowych do kwoty 400 zł.

Ad6.

Pani Amelia Woźniak przedstawiła pismo L.dz. 15/PSONIN/18 z dnia 24.04.2018r. z prośbą o

dofinansowanie prac remontowo - budowlanych związanych z wymianą konstrukcji dachowej na



budynku Stowarzyszenia. Należy wykonać dodatkowe prace, które me były uwzględnione w

kosztorysie m.in. podbitka okapu dachu, docieplenie wieńcy oraz wykonanie instalacji

odgromowej. Koszt wykonania w/w robót to 30 000 zł.

Zarząd wyraził zgodę na przekazanie wnioskowanej kwoty. Zmiany zostaną wprowadzone na

najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych w Kole -Dyrektor Jarosław

Wasilewski i główna księgowa Pani Ewa Dziamara przedstawili sytuację finansową placówki.

Zwrócili się z prośbą o przekazanie dodatkowych środków finansowych w kwocie ok. 100 000 zł z

przeznaczeniem m.in. na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 34

140 zł (termin płatności mija 5 maja br.) oraz opłatę stałą za ciepło za miesiąc kwiecień ok. 29 000

zł (zapłata do 10 maja br.). Dodatkowo należy dokonać odpisu na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych do końca maja a na to też brakuje środków.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że sesja Rady Powiatu Kolskiego jest w dniu

26 kwietnia br. tj. w dniu jutrzejszym l w związku z tym nie ma możliwości zmiany planu

finansowego. Starosta poinformował, że placówki oświatowe zostaną zobligowane do

przedstawienia wykazu zaleceń Straży Pożarnej oraz Sanepidu. Wówczas po rozeznaniu w temacie,

szkoły otrzymają na sesji w maju środki na wykonanie najpilniejszych prac.

Dyrektor Jarosław Wasiliewski poinformował, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno _

Wychowawczym w Kole prawdopodobnie źle zostały podłączone podliczniki energii (zaniżają

pomiar zużycia energii).

Zarząd ustalił, że należy wymienić podlicznik w SOSW w Kole. Sprawę będzie monitorował

wicestarosta.

Protokółowała: Malwina Morzycka
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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