
Protokół nr 0022.177.~2010,
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego - z dnia 25. 07. 2018 r.

Posiedzenie Zarządu miało charakter wyjazdowy i rozpoczęło się w SP ZOZ w Kole

o godz. 1000. Obradom prze odniczył Starosta Wieńczysław Oblizajek.
W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr l do protokołu] :

1. Wieńczy sław ObHzajek

2, Marek Banaszewski

3. CzesławMarek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził. że je~t

wymagań quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg pesiedzeni a

Ad l.
Porzad k obrad wstał przyj ęty przez Zarząd.

d 2,.

Członkowie Zarządu zapoznali slę z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.176.2018 z

dnia l8 lipca 2018 l". nie wnosząc do niego uwag ipoprawek. Tym samym protokół został przyjęty

ipodpisany.



Ad 3.

W wyjazdowym po iedzeniu Zarządu które odbyło się w SP ZOZ w Kol. wziął również udział

Ska rbnik Pewia tu -Zygm unt Soltys isk.

SP ZOZ reprezentowali :

-Dyrektor Cezary Chmielceki

~Kiero nik ds. administracyjno- gospodarczych-

-Inspektor ds. roibudowy szpitala ~

Zarząd został zapoznany :l elektami remontów pomieszczeń szpitalnych na potrzeby:

=Powiatowego Centrum Psychologii iPsychiatrii

- Raiownicrwa m «lyczncgo

-Podstawo ej Opi ki Zdrowotnej

~Endoskopii

- Firmy Sprzątaj cej

W następnej kolejnoś ci Zarząd został zapoznany z zaawansowaniem robót budov .tan ch dla

zadania. inwestycyjnego pn." Rozbudowa. przebudowa imodernizacja Samodzielnego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole, wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz

mieszkańców powiatu.

Na tym zakończono pierwszą część posiedzenia Zarządu,

Ad 4.

Podczas n części spotkania Zarządu, król' odbyło się w, tarostwie Powiatowym w Kole

podjęto sprawę Budynku Wielorodzinnego przy Zespole zkół konomicznych w Kole.

Obecny na Zarządzie Prezes półdzielni wskazał na bardzo trudną s tuaeję jaka obecnie panuje.

Stan budynku. jest beznadziejny grozi zawaleniem: popękane ominy , niepoprawnie pomontowane

piece, poprzepalana instalacja elektryczna, spróchniałe drewniane stropy, kanalizacja do całkowitej

wymiany. Poza tym brak odpowiedniej wentylacji mate spowodować zaczadzenie-

Prezes stwi rdził, iż budynek zagraża mies kańcom io obom przechodzącym iw konsekwencji

nadaje 3·ę P aktycznie do wyłączenia z eksploatacji.

Jednocześnie poinformował że na wniosek Zarządu Powiatu Spółdzielnia Mieszkaniowa jest

gotowa podpisać umowę o administrowanie omawianą. nieruchomością jednakże bez prowadzenia

spraw: czynszów wody, ścieków iodpadów.

W tej sprawie niezwłoczni przedłozą projekt umowy,



Zarząd twierdził iż należy właściwie rozważyć czy remont budynku jest koni czny czy zbyt
kosztowny, gdyż nakłady pi lJri żne przy tej inwestycji są bardzo duź .

Starosta wskazał, iż w picrwsz j kolejności należy zapytać lokatorów c't.y są zainteresowani

wykupem mieszkań.

Zarząd zaproponował w związku z tym 90% bonifikatę lub ewentualni więcej.

Jak również ze względu na zły stan techniczny dachut spadające dachówki) należy pilni

wygrodzi ~teren aby zabezpieczyć przed ewentualnymi wypad ami ,

Spółdzielnia Mieszkaniowa po skosztorysowaniu powyższych prac przedstawi ofertę la tę u ługę

w celu zawarcia umowy-zlecenia,

Zarząd podkreślił iż pierwszej kolejności składa propozycję wykupu budynku, jeśli natomiast

by do teg nie doszło trzeba będzie. budynek w remontować.

W tym celu konieczne będzie sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, określenie całkowitego

o ztorysutwycena szczegółowa) przez eksperta, jak również wybór firmy, któ a zajęłaby się

wyr montowaniem tego budynku,

Obecna na posiedzeniu zarządu Naczelnik Wydziału Gospodarki ieruchomościami Par iMariola

Jóźwiak poinformowała iż w związku z tym, że półdzielnie Mie zkaniowa nie wyraziła zgody 1

aby prowadzić sprawy c ynszów, opłat za wodę i ścieki oraz odpady stałe sprawy te muszą być

zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Kok

Ponieważ lokatorzy nie dokonali wpłat za miesiąc lipiec br. należy pilnie wskazać num r rachunku

bankowego, na który mogliby tych 'wpłat dokonać.

Wydział Gospodarki ieruchomo iciami naliczy powyższe opIaty. o czym powiadomi Wydział

Finansów Oraz przedstawi plan wydatków idochodów, ponadto Skarbnik zgłosił westie dotycząc

prowadzenia wiodykac]! z.tego tytułu.

d 5.

karbnik Powiatu- Zygmunt Sołrysiak-przedsta ił zag .ożenia związane z wykonaniem budżetu

Powiatu na 2018 r.

Mianowicie wskazał, na dość wysokie udzielone zaliczki v ramach planu wydatków dla

jednostek oświatowych w szkołach:

Zespół Szkół ponadgimnazjalnych W Kłodawie -155.536 00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Kole -l52.349,00 zł.

Zespół zkół Technicznych w Kole-229.06] ,00 .

Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Koje ~120.600.00 zł.
Zespół Opiek:uńczo~Wychow wczy w or - 133.32] 00 zł.



Ponadto wskazał na brak zwrotu środków za zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr
3411 P Kaleń Mała-Jasieniec" - w kwocie 59S.349.0Q zł W ramach PROW (zrealizowane w 2017 f.

jak również iż zadanie pn owoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem

rozwoju gospodarcz go obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego ikolskiego' jest w całości

finansowane ze środków własnych powiatu.na dzień 2.) .07. 2018 r. wydat cwano ze środków

własn ch kwotę -1.225.835,98 zł a plan wydatków na 2018 f. wynosi 3.171.891,81 zł.

Inn m zagrożeniem związani m z wykonanie n budżetu je t wprowadzenie kolejnych

wydatków na drogi, jak również brak określenia: zapotrzebowania: na. środki przez jednostki

oświatowe do końca roku budź towego i inne.

W związku z powyższym karbnik podkreślił, iż należy rozpatrzyć z\ iększenie zaplanowań go

w 2018 I. do zaciągnięcia kredytu bankowego kwocie 2.000.000.0'0 zł do koty 5.000.00000 zł

celem zbilansowania budżetu.

Wskazał również .iż uepieniądze trzeba właściwie zebezpieczyćtmuszą widnieć realnie na koncie).

Zarząd przyjął do wiadernoś ci,

Ad 6. D rektor PZD Grzegorz Kuja.wa przedstawił:

Zaktu al izo ane i zm lenione zesta wienie rozszerzeń zada ń inwes lycy tnyeh mI drogach

pewi atowych w 2O18 r. na dzien 25.07.2018 r.

Gmi.na Babiak:

Przebudowa dróg powiatowych Gminie Babiak w tym:

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłó

-Prz budowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo - Ol zak

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości Kiejsze

Plan na realizację powyższego zadania ustalono na p ziemie -50000000 zł. Wójt Gminy Babiak

wystąpił z inicjatywą rozszerzenia realizacji części ,adania .Przebudo a drogi powiatowej nr

3427P w miejscowości Kiejsze o kwotę 100 000,00 zł. Zwiększenie planu o kwotę 100 000,00 zł

umożliwiłoby przebudowanie drogi na odcinku około 385 metrów od istniejącej nakładki w

kierunku m, Kiejsze, Zwiększenie planu sfinansowane byłoby przez Powiat Kolski w kwoei

60000,00 zł (60% wartości inwesty j~)iprzez Gminę Bablak w kwocie 40 000.,00 zł (40% wartości

inwestycji). Zarząd wyraził zgod

Gmina 'Chodów:

Dyre tor Kujawa poinformował iż Wójt Gm.in Chodów' zwrócił się z prośbą zwiększenie

środków na nową inwestycję drogową - Przebudov a drogi powiatowej li" 3413P ~ miejscowoś ej

Długie o kwot 10000000 zł. Pao Wójt prośbę swą uzasadnił tym, iż jedna z dróg powiato ch w



miejscowości Długie nie uzyskała dofinansowania na 2018 f. ze względu na wykorzystanie limitu

środków Powiatu Kolskiego na VI> ześniej zaplanowane i kontynuowane inwestycje. J dnocześnie

Dyrektor poinformował, że Wójt zobowiązał się do podjęcia stosownej uchwały Rady Gminy o

dofinansowaniu zadania. Zwiększ nie planu sfinansowane byłoby przez Powiat Kolski w kwocie

60000,00 zł (60% wartości inwestycji) i przez Gminę Chodów w kwocie 40000,00 zł (40%

wartości inwestycji), Zarząd 'WYraził zgodę.

Gmina. Klcdawa:

Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie - Dyrektor Pan Grzegorz Kujawa poinformował,

iż na wykonanie zadania wpłynęła jedna oferta za kwotę 586614 12 zł. , rodki zabezpieczon na

ralizaeję zadania wynoszą 500.000.00 zł, Uwzgledniając już poniesione wydatki, wynagrodzenie za

wykonasrwo oraz koszty nazdoru i westorakiego i badań arch elegicznych wyst puje deficyt

środków w wysokości 1 3 800,00 zł. W związku z powyższym aby można zawrze ~ urnowę Z

wykona cą należy zwiększyć plan o kwotę 113 80000 zł. Zwiększenie planu sfinansov ane b łoby

przez Powiat Kolski w kwocie 68280,00 zł (60% wartości inwestycji) i przez Gminę Kłodawa w

kwocie 45 520.00 z] (40% wartości inwestycji). Zarząd wyraził zgodę,

Gmjna Osiek Maly:

Dyrektor przedstawił pismo Wójta Gminy Osiek MaI :l możliwości podjęcia przez Rad.

Gminy Osiek Mał Uchwały o zwiększeniu środków na zadanie dotyczące przebudowy

nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 3426P Hilerowo - Trz buchów Z kosztorysu wynika, iż

zabraknie około 100000,00 zł na odcinek o długości 385mb. który zapewni połączenie

przebudowywanego odcinka drogi z granicą Gmin Babiak, Zwiększenie planu sfinansowane

byłoby przez Powiat Kolski w kwocie 60000.00 zł (60% wartości inwestycji) i przez Gminę Osiek

Mały w Kwocie 40 000,00 zł (40% warto' ci inwestycji). Zarząd wyreził zgodę,

Gmina. Przedecze

Przebudowił ulicy : zkolne] w Przedczu - Dyrektor Pan Grzegorz Kujawa poinformował, iż na

wykonanie zadania wyłynęl dwie oferty:

Oferta nr l firmy MK Stella Marek Konrad na realizację części I za kwotę 34] 106.52 zł

oraz części Il za wetę 240 080.78 zł łącznie -8 187.30 zł

)- Oferta nr 2 firmy Krz~ I - Halina Szezepaniak na:realizację części II za kwotę 241 697.57 zł.

Środki zabezpieczone na ralizację zadania wyno zą 500.00000 zł. Uwzględniając już poniesione

wydatki wynagrodzenie za wykonasrwo oraz koszty nazdoru inwestorskiego występuje deficyt

środków w wy okości 100000,00 zł. W związku z powyższym aby można zawrzeć umowę z

wykonawci należy zwiększyć plan o kwotę 100 000.00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy rzedecz

zwrócił si do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację zadania w

wysokości pozwalającej na wykonanie całości prac zgodnie z ofertą firmy MK. tella Marek



· .

Konrad. Ponadto Pan Burmistrz zapewnił o partycypacj i 'li: strony Gminy Przedecz w wysokości

4U% zwiększonego planu. Uchwała Rady Miasta i Gminy Przedecz w sprawie zabezpieczenia

środkó została podjęta na nadzwyczajnej sesji zwołanej w dniu 19_07.2018 r. Z iększenie planu

zostanie sfinansowane przez Powiat Kot ki w kwocie 6000000 zł ·60% wartości inwes tycji) i

prze Ominę Przedecz w kwocie 40 000 00 zł (40% wartości inwestycji). Zarząd wyraził zgodę.
-------- --_ _...,. _-----_._- ----_ .-_ _ - -_--_ ----- -----_ -_ ..•.. _."",... _------ _ _,-_ _ _- --- _----_-. __ _- ----- ...•.•••.••....--_--

Problemyz reąliza.cją uchwalonych imvest}'t:ji

Droga powiatewa nr 3206P Luczy vno-Drże?tvce

Dyrektor Kujawa przypomniał o odmowie Wójta Gminy Osiek Mały dotyczącej realizacji

drogi powiatowej nr 3206P uczywno-Drzewce jako drogi gminnej, co pozwoliłoby lokalnie

zw izić planowany pas drogowy. W związku z.powyższym PZD wy tąpił do Wydziału Architektury

i Budownictwa o opinię w spra fe koniecznej zgody Ministerstwa Infrastruktury na odstępsn o od

przepisów technicznych zwracając uwagę na możliwość zastosowania przepisu wyjątkowo

dopuszczającego zwęzenie pasa: drogowego dla ulic. PZO oczekuje odpowi dzi od WAiB. Zarząd

przyj ał informację.

Przebudowa chedulka w pasie drugi powiatowej nr 3218P w Kościelcu

Przebudowa chodnika na ul. Długiej w Koś ielcu (Uchwała-RG. XLl/277/18 uzależniona

jest od uprzedniego ułożenia kanalizacji sanitarnej przez Gminy Kości] c, która ma zostać

położony pod zaprojektowanym chodnikiem, Do dnia dzis iejszego bra informacji Wójta o

planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót kanalizacyjnych. PZD wystąpił z pismem do

Gminy Kościelec o podanie V,rI żej wymienionych terminów celem umożliwienia rozpoczęcia

procedury przetargowej. Zarząd przyjął do wiadomości.

-,_.., ••• ""'.,.---'---- --.---- ••••••.•• ,•.• ----,..,...,. ••••••.•• --------- ------- -_ •• """ ••••••.••• ""!'.",..,;; •••.••••.•.•••.•.•• --,---------- ••••• ~ •••.•..•••..••.•••.••••. ------- -------- ••..•.•• __ •••.••• ""l ji;i.,...iI...,"" .•••.•••.•••.••..•••••.

Ponadto Dyrektor poinformował, iż wpłynęła prośba O P w Dobrowie o nieodpłatne

przekazanie bloczków rozbiórkowych pochodzących z rozbiórki chodników na rzecz OSP w

Dobrowie, W celu wykorzystania ich do budowy garażu - Zarząd wyraził zgod .

""..".••..••_ •.•_-- ----- -----,-----.... •...••- ••..,-- - .••."'- .••.••..,••_---------_ .••••..•.•_ •.•_ •••=-=..,,-,.... •••--... ••.• - -- ------- ---_ ••.•...••._-_._- ---..,.,.. .•••_ •.•_------- ----_ .•••••••-

Dyrektor Kujawa wystąpił również o opinię do Zarządu odnośnie przebudowy odcinka sieci

wodociągowej na ulicy Przemysłowej w Kole. Wskazał, na fakt. iż nie były tam podejmowane

roboty drogowe od 2006 r. oprócz 400 metrów nawierzchni bitumicznej, która została wówczas

położona. Planowane roboty wodociągowe mają na elu zwiększenie wydajności przepływu w

hydrantach przeciwpożarowych ] wiążą się Z" kopami w jezdni bitumicznej. Dyrektor st ierdził

że istniejące uzbrojenie nie pozwala na alternatywną lokalizację sieci wodociągowej j

zaproponov raI wyrażenie zgody dla MZWiK Sp. Z 0.0. pod arunkiem połówkowego odtworzenia

nawierzchni bitumicznej. Zarząd wyraził zgód .



W związku z odejściem z dni m 29.07.2018 l". na m yturę dotychczasowego Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Urszuli Polewskiej- Główny specjalista d/s

pracowniczych Pani Lilla Urbaniak przed tav iła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w

sprawie powierzenia obowiązków na stanowisko Dyrektora Po iatowego Centrurn Pornocy

Rodzinie w Kol, . Wskazano kandj datur Pani Agnieszki Rusin- tarszego inspektora Powiatowego

Centrum Pornocy Rodzinie.

Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały poddał tę kwestię głosowaniu.

-wniosek poparło-głosów 5

-przeciw-głosóv O

-wstrzymało się od głosu-głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznac ona Nr 0025,177 .267 .2018

d.7.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Aldona Bąkówska

..." ".Jt~.,~t~.4.'. .

1. Wieńczysląw ObJizajek

3. Cze ław Marek

4. Un :zula Kilms icka

S. Ji)zcfRybick~
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