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Protokół nr 0022.183.20'18

z poslt'ilz.cnia Zarządu Powiatu Kol. kiego

w d.iu 05 wrześn ~a:2O18 1".

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9°°. Obradom przewodniczył Wicestarosta Marek
Banaszewski
W posiedzeniu ud lał wxięli (załącznik nr l do protokołu):

l, Marek Banaszewski

2. Czesław Marek

3. Urszula: Kikosicka

4. Józef Rybitki

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Wi estarosta 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):

Przebleg posiedzenia

4dJc~
Porządek obrad został przyjęty przez Zarz-ąd.

- d 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z tr ścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.182.2018 z

dnia 29 sierpnia 20] 8 r. nie wnosząc do niego uwag ipoprawek. Tym sam rn protokół został

przyjęty ipodpi any,

d 3.

uczelni k Zenon. Wasiak przedstawił:

- program Uroczystej s .sji Rady Powiatu Kolskiego z okazji 1OO~lecia odzyskania przez Polskę

Niepodległości, '100. rocznicy wybu hu Powstania Wielkopolskiego oraz 20~ lecia Powiatu

Kolskiego, która ma się odbyć. 20.09.br. w Li eum Ogólnokształcącym w Kole. Wykłady będą

wygłaszać dr Pi tl." Wąsowi ez, dr Piorr Gołdyn, dr Mariusz Kas yński, Zarząd postanowił

przeznaczyć kwotę 1500 zł na wynag .odzenie dla pręleg mów. Ustalono że na wl\. e ji zostaną



wręczone Akr adatria ytułu Honorowego oraz statuetki okolicznościowe .Zasłużooy dla

Powiatu Kol kiego".

- zaproszenie przez. Starostę Średzkiego na vur Festiwal I radycyjnej Kuchni Wielkopol kiej,

który odbędzie się n terenie Wy py Edwarda W Zaniemyślu w powiecie średzkim. Z tl zego

powiatu udział w konkursie eźrnie Koło Gospód- ń Wiejskich Rzuchów. Zarząd w raził zgodę na

pokrycie kosztów przejazdu w wysokości do 600 zł brutto,

- 010 Wielkopolski odnośnie nadchodzących wyborów samorządowych ogło ił plebisci t .Dceń

władze". W plebiscycie można wyra i~swoją opinię o rządzących w tej kadencj i .amo ządowcach.

Zarząd nie podjął ią:Z.ącej decyzji w spra ie wy t p wania osoby, która miałaby wziąć udział w

plebiscycie. Zarząd postano ił, że powróci do tematu,

Ad 2.

Dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa poruszył następując sprav. :

- tarosra Koniński zorganizował spotkanie z przedsra kletami gmin i powiató (w tym powiatu

kolskiego) w celu omówienia zapowiadanego przez Premiera Mateusza Morawieckiego programu

budowy 22 nowy h mostów, między innymi na Warcie. Budowa mostów będzie dofinansox ana

80 procentach, a minimalny wkład własny samorządów Vi niesie 20-25 procent. Powi at Kol ki nie

posiada środków na przystąpienie do realizacji w/w programu. Zarz d przyjął do wiadomości.

- poinformował że w odpowiedzi na pismo adresowane do Wójta Gminy Osiek Mały w zakresie

nieodpłatnego przekazania gruntów pod planowaną. inwestycję budowy nowego odcinka drogi

powiatowej n' 3206P relacji ,Lucz. wno- Drzewce zostało zorganizo ane spotkanie. w którym

uczestnicz. ł ices taro 'la, dyrektor PZD \ Kole. ekretarz gminy Osiek Mały ipracownik gmin .

W wyniku tego spotkania sekretarz gminy oznajmiła, Ze wnioskov ane drogi stanowią część dróg

publicznych a część dróg gminnych i wszelkie decyzje w tej spora i będą dyskutowane z radcą

prawnym urzędu,

- ruszył nabór wnio kóv w ramach Programu raz oju gminnej i powiatowej infrastruktury

drogo ej na lala 2016~2019. ermin składania wniosków mija [4.09. br. Proponuje, aby Zł07_yĆ

wnioski na następujące zadania: .Przebudowa drogi powiatowej 3403P na odcinku Powiercie

Kolonia- L _nica' (wspólna inwestycja z Umil Koło) oraz .Przebudo a uL agórnej w Kole"

(wspólna inwestycja z Gminą Mi j. k Kolo). Można uzyskać doflnansuv anie -0% kosztów

kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 000000 zł. Za ząd wyraził zgodę,



· .
Ad4.

Pan Wojtysiak poinformował zbliżającym się okresie kończącym umov,ry zawarte na świadczenie

usług polegających na usuwaniu, przemieszczaniu oraz parkowaniu pojazdów na parking strzeżony

zlokalizowany na eręnie Powiatu Kolskiego potrzebą przeprowadzenia procedur

administracyjnych w sprawie wyznaczenia przez Starost-ę Kol kiego jednostek do usuwania z drogi

i parkowania pojazdów na parkingach strzeżonych na 2019]", Pan Wojtysiak wnosi o zajęcie

stanowiska w sprawie potrz by wywołania uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie opłat za

usu anie j parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu KoJ 'kiego.

Zarząd postanowił, Ze uchwała zostanie wprowadzona na nąibliż zej sesji Rady Powiatu Kolskiego.
poza. tym stawki zo taną na tym arnym poziomie co w roku ubiegłym.

Ad 5.

Wicestarosta przedstawił pismo Zespołu Szkół Technicznych Kole (ZST.KS.0320.28.20i 8) dot,

prośby Q przekazanie środków finansowych w wysokości 86 000.00 zł z przeznaczeniem na

utrzymanie bieżą e jednostki. Zarząd podjął decyzję że powró i do tematu w lenni ni

późniejszym. Poza tym Zarząd postanowił przekazać dyspozycję do Wydziału Oświaty, Kultury i

Sportu w celu przedstawi nia ykazu liczby uczniów

ponadghnnazjalnych na terenie PO\ .atu kolskiego.

ilości etatów w szkołach

Ad6.

Obecna na posiedzeniu radca prawny SP ZOZ w Kole Pani poinformoweła, że NFZ

podpisze z SP ZOZ W Koje urnowy na otwarcie porad diabetologicznej onkologicznej i

pulmonologicznej. Jednccześr ie proponuje, aby Zarząd Powiatu \-vyrazi l zgodę na dodatkow

zatrudnienie w poradni diabetologicznej dyrektora Cezarego Chmieleckiego w ramach an l su do

urnowy Q pracę· U ługi w poradni będą: świadczone poza godzinami pracy szpitala tj. środę od

godz. 15.00 do 19.00 oraz w sobotę od godz. 8.00 do 12.00.

Zarząd Powiatu wyraża pozytywną opinię, jednocześnie poprosił Penią mecenas o pisemną opini

w wl sprawie.

et posiedzeniu ob c 1 była Pani ma Urbanlak- główny specjalista ds. pracowniczy b.
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Protokółowała: Malwina Morzycka
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Podpisy C:donkólv Zan:"1du:

J. MaJlck Banaszew ki

2. Czeslaw Mare.k

3. Urszu h. Kikosicka

4. .Jó1..ef Ryb leki

,
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