
Protokół nr 0022.171.2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 07 czerwca 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10°°. Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław

Oblizajek.

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

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybleki

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

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 l.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.170.2018 z

dnia 23 maja 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty

i podpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie przekazania środków

trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole w ramach realizowanego projektu "Nowoczesne

technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospoadrczego obszaru funkcjonalnego

powiatów tureckiego i kolskiego" finanoswanego z WRPO na lata 2014-2020 w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwojku Regionalnego.

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 0025.171.254.2018

Ad 4.

Zarząd powrócił do tematu rozwiązania skrzyżowania ulicy Żelaznej i Nowowarszawskiej w Kole.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Firmy p. Ryszarda Kubiaka KAAR - inwestora parku

handlowego przy ul. Żelaznej i Ogrodowej w Kole wraz z projektantką Panią

szczegółowo omówili plan zagospodarowania całej ulicy Żelaznej

Nowowarszawskiej wraz z profilem podłużnym. Zarząd wyraził wstępną zgodę na przebudowę

obecnej sieci komunikacyjnej, która wymaga odstępstw od obowiązujących przepisów prawa.

Ustalono, że inwestor przygotuje komplet stosownych dokumentów i przekaże je do Wydziału

Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kole, który dalej będzie prowadził

postępowanie.

Ponadto przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole przedstawili następujące tematy:

- p. Magdalena Antosik powróciła do tematu wydania uzgodnienia lokalizacji urządzeń

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami tj. sieci wodociągowej i

kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. 3 Maja w Kole na odcinku zrealizowanym w 2016r.

Spółka KONCEPT WS wyraziła brak akceptacji propozycji, którą Zarząd Powiatu podjął na

posiedzeniu w dniu 09.05.2018r. Zarząd podtrzymał swoje stanowisko z dnia 09.05.br.,

jednocześnie upoważnił PZD w Kole do przygotowania stosownego pisma do Urzędu Miejskiego w

Kole o zajęcie stanowiska w w/w sprawie.

-p. Łączkowski przedstawił propozycje zmian w planie finansowym PZD w Kole:

- w dziale 756 rozdziale 75618 polegające na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2 200 zł,

- w dziale 600 rozdziale 60014 § 4300 polegające na zmniejszeniu planu o kwotę 100000 zł,

- w dziale 600 rozdziale 60014 §4210 §4270 §6050 polegające na zwiększeniu o kwotę 552 200 zł

(w tym kwota 450 000 zł na zadanie "Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole"). Zarząd wyraził

zgodę.

Dyrektor Kujawa jednocześnie poinformował, że Rada Miejska w Kole Uchwałą nr LV1/533/2018 z

dnia 30.05.2018r. zabezpieczyła środki w kwocie 100 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa

skrzyżowania ulic Toruńskiej- Towarowej i Piaski w Kole" z przeznaczeniem na przygotowanie

dokumentacji technicznej na przebudowę w/w skrzyżowania. Dyrektor podkreślił, że Burmistrz

Miasta Koła wydał tylko 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości pod budowę ronda (z

czego jedna jest nieprawomocna), Zarząd postanowił wstrzymać przyjęcie środków od Miasta do

czasu wydania prawomocnych decyzji podziałowych stanowiących podstawę do ujęcia zmian

gruntowych na mapach do celów projektowych. Zarząd powróci do tematu.

- Dyrektor Kujawa przedstawił Zarządowi 4 warianty przekazania Powiatowi Kolskiemu przez

PAK KWB KO IN S.A. drogi o długości 820m leżącej pod załadownią węgla w Smólnikach



Racięckich. Zarząd biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania przychylił SIę do wariantu

polegającego na wydłużenie terminu przekazania do 2022r. w drodze kolejnego Aneksu do

obowiązującej Ugody.

- p. Kujawa poinformował o piśmie właściciela firmy MK STELLA warunkującym podpisanie

umowy na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P" w miejscowości

Ruszków od wydłużenia terminu realizacji z uwagi na problemy na rynku kostki brukowej i

koniecznością długiego oczekiwania na jej zakup. P. Kujawa podniósł fakt, iż przystanie na

warunek wykonawcy oznaczałoby naruszenie zasad konkurencji i stanowi o naruszeniu dyscypliny

finansów publicznych. W związku z powyższym Zarząd postanowił o unieważnieniu przetargu na

w/w zadanie i rozpisanie kolejnego.

Starosta odczytał negatywną odpowiedź Wójta gminy Osiek Mały z dnia 25 maja br. dot.

propozycji Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wydzielenia, wykupu gruntów, zaprojektowania,

uzgoclnienia i wybudowania drogi Luczywno Drzewce, a następnie przekwalifikowanie drogi z

gminnej na powiatową. Zarząd podjął decyzje, że cała inwestycja zostanie wykonana przez Powiat

Kolski po otrzymaniu od Wójta kompletu kopii wydanych decyzji administracyjnych i aktów prawa

miejscowego wraz z załącznikami graficznymi na terenach objętych lub mających wpływ na

planowaną drogę wraz z deklaracją bieżącego informowania o wszelkich postępowaniach

administracyjnych prowadzonych przez Gminę Osiek Mały na działkach objętych planowaną

drogą,

Ad 5.

Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego Pan

Sławomir Wojtysiak poinformował, że od 17.09.2017r. na parkingu wyznaczonym przez Starostę

Kolskiego zgodnie z art 130a Prawo o ruchu drogowym (Zakład Usługowy Wielobranżowy

znajduje Się pojazd, którego właścicielem jest obcokrajowiec

(Mołdawianin). Obecnie oczekuje odpowiedzi z Ambasady Mołdawii dot. potwierdzenia

tożsamości i ustalenia adresu właściciela w/w pojazdu. Do dnia 30.06.2018r. wyliczona opłata za

holowanie i parkowanie przedmiotowego pojazdu na parkingu podmiotu realizującego zadanie

opiewa na kwotę 7115,95 zł. W celu złożenia wniosku do sądu o przepadek pojazdu na rzecz

Powiatu Kolskiego przy braku adresu i moż) iwości kontaktu należy powołać kuratora i wówczas

przeprowadzić dalszą procedurę administracyjno - sądową zmierzającą do przepadku pojazdu na

rzecz powiatu, co wiąże się z wzrostem ogólnej kwoty za parkowanie do czasu zakończenia

długotrwałych procedur administracyjno-sądowych w przedmiocie sprawy. Zarząd przyjął do

wiadomości.



Ad 6.

Naczelnik Jacek owaczyk przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące

utrzymanie wód i urządzeń wodnych czyli eksploatację, konserwację oraz remonty w celu

zachowania funkcji wód i urządzeń. Zgodnie z postanowieniami uchwały kwota 10 000 zł zostanie

podzielona w następujący sposób: Gminna Spółka Wodna w Kole- 2 600 zł, Gminna Spółka Wodna

w Olszówce- 2 600 zł, Gminna Spółka w Grzegorzewie- 2 200 zł, Gminna Spółka w Osieku

Małym- 2 000 zł, Gminna Spółka w Kościelcu - 600 zł.

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 ioznaczona Nr 0025.171.255.2018

Ad 8.

Podinspektor Alicja Łączkowska przedstawiła wyliczenia dot. specjalnej organizacji nauki w roku

2018r. Poinformowała, że każda ze szkół złożyła zapotrzebowania w tym zakresie, po czym

omówiła każde z nich. Zarząd podjął decyzje, że na najbliższej sesji zostaną wypłacone środki w

kwocie 36 131 zł dla LO w Kole oraz kwota 6 657 zł dla ZSP w Kłodawie.

Zastępca naczelnika Dorota Szkudlarek przedstawiła następujące sprawy:

- pismo Kolskiego Towarzystwa Cyklistów w Kole w sprawie dofinansowania w roku 2018

działalności szkółki kolarskiej w Kole w wysokości 3 000 zł. Zarząd nie wyraził zgody.

- podpisane zostanie Porozumienie pomiędzy Powiatem Kolskim a Prezesem Orkiestr Dętych OSP

Jerzym Budką w Kole dot współorganizacji XII Turnieju Orkiestr Dętych o "Kryształowe Koło",

który ma się odbyć 10.06. br. na stadionie MOSiR w Kole. Zarząd jako współorganizator

przeznaczy na ten cel l. 000 zł.

- Szkolne Koło PCK w Kole zwróciło się z prośbą o sfinansowanie 3 nagród, które zostaną

wręczone na Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Zarząd wyraził zgodę na

zakup nagród do kwoty 500 zł.

- pismo dyrektora LO w Kole (SE.3040.1.2018) z prośbą pokrycia kosztu przewozu w kwocie 1 500

zł drużyny reprezentującej szkołę na Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w

Rzeszowie. Zarząd wyraził zgodę.

- pismo dyrektora LO w Kole (nr L.dz. 4340.1.2018 z dnia 05.06.2018r.) dot. rozpatrzenia

możliwości zwiększenia limitu uczniów przyjętych do klas pierwszych. Obecnie limit wynosi 24.



Liceum w naborze elektronicznym cieszy SIę dużym zainteresowaniem gimnazjalistów. Chęć

podjęcia nauki deklaruje 261 osób a zgodnie z limitem można przyjąć 168 uczniów. Zarząd powróci

do tematu na następnym posiedzeniu.

- wzór sztandaru Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kole. Zarząd uznał, że na

awersie sztandaru należy umieścić tylko godło Powiatu Kolskiego. Odnośnie głowicy drzewca

sztandaru nie miał uwag igo zaakceptował.

Zastępca naczelnika Dorota Szkudlarek przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska 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 ioznaczona Nr 0025.171.256.2018

Ad 9.

Główna księgowa SP ZOZ w Kole Elżbieta Marciniak omówiła raport o sytuacji ekonomiczno-

finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole (załącznik do

protokołu). Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole poddał tę kwestię

głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.171.257.2018

W dalszej części posiedzenia dyrektor Chmielecki poinformował o:

- poziorrue realizacji kontraktu z NFZ za okres maj 2018r.- łącznie wykonanie świadczeń -

104,04%.

- o zawartym porozumieniu z lekarzami Oddziału Chirurgii z Pododdziałem Urologii w SP ZOZ w

Kole. Nowym kierownikiem Oddziału został

- SP ZOZ w Kole zatrudniło kancelarię adwokacką Porczyński, Owczarek i Spółka sp.j. do

prowadzenia spraw związanych z uregulowaniem należności do ZUS. Jest możliwość obniżenia

zasądzonych przez Sąd Okręgowy kwoty.

Zarząd przyjął do wiadomości.



Ad 10.

- Zarząd podjął decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu Powiatowemu Zarządowi Dróg w

Kole dla nieruchomości zajętą pod drogę powiatową położoną w Kole, przy ul. PCK - stanowiącej

część drogi powiatowej działka nr 99/4,103/11,103/13,103/15 (G .P.6844.6.2018)

- Zarząd podjął decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu Powiatowemu Zarządowi Dróg

w Kole dla nieruchomości zajętą pod drogę powiatową położoną w Kole, przy ul. PCK -

stanowiącej część drogi powiatowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 62/3 ark. Mapy 0,0091 ha,

o wartości 6 900 zł (GN.P.6844.7.2018)

Ad 11.

Naczelnik Zenon Wasiak przedstawił pismo:

- Powiatowego Koła Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Kole w sprawie wsparcia

finansowego uroczystości nadania i wyświęcenia sztandaru w dn. 16.06.br. Zarząd ustalił, że na

w/w uroczystość zostaną wypożyczone namioty oraz zostanie udzielone wsparcie finansowe w

kwocie 400 zł z przeznaczeniem na wykonanie zaproszeń.

- pismo F&A Media Bartłomiej Fiwek w sprawie przedłużenia stałej płatnej współpracy pomiędzy

firmą F&A Media a a Powiatem Kolskim na 2018r. Zarząd postanowił przedłużyć umowę z w/w

firmą, wysokość kwoty umowy pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Protokółowała: Malwina Morzycka

.......M.:..~.<? v.k .
Podpisy Człon ów Zarządu:

5. Józef Rybicki

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka
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