
Protokół nr 0022.191.2014

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 26 listopada 2014 r.

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

Wieńczysław Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Jerzy Danielewicz

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek 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.

Ad. 2

Członkowie Zarządu zapoznali SIę z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.190.2014 z dnia 19 listopada 2014 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty ipodpisany.

Ad 3.

Obecny na posiedzeniu Zarządu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole poruszył temat

pisma nr PZD/2211DT/63/20l4, informacja o przekazaniu przez firmę projektową "Koncepcji

budowy drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270". Koncepcję



dostarczono w czterech wariantach. W związku z powyższym p. Kujawa prosi Zarząd

o wytyczne dot. dalszego sposobu postępowania. Ponadto p. Kujawa poinformował, że

zostało wysłane pismo do Urzędu Miasta w Kole z prośbą o przekazanie środków

finansowych wg wcześniej ustalonej partycypacji w kosztach przygotowania dokumentacji

w powyższej sprawie. Urząd Miasta odpowiedział, że w pierwszej kolejności prosi

o przesłanie koncepcji. Zarząd wyraził zgodę na przesłanie koncepcji oraz prosi p. Kujawę

o zorganizowanie spotkania przedstawicieli Powiatu, Gminy Koło, Gminy Wiejskiej Koło

oraz Gminy Osiek Mały celem omówienia koncepcji i ustalenia dalszego działania w tej

sprawie.

Na posiedzeniu padła również propozycja przystąpienia w 2015 r. do przebudowy/remontu

ul. PCK w Kole (na odcinku od ul. Blizna do ul. Toruńskiej) z uwagi na zły stan nawierzchni.

Dyrektor Kujawa poinformował, że przed przystąpieniem do przebudowy/remontu konieczne

będzie dokonanie wykupu gruntu od spółdzielni mieszkaniowej. Zarząd prosi o przeanalizowanie

możliwości przebudowy/remontu w/w ulicy.

Ad 4.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole poruszyła następujące

tematy:

- ZSEA.221.14.491.20 14, dot. zmiany pieca kaflowego na piec na paliwo stałe (eko groszek)

w lokalu mieszkalnym przy ul. Piec zostanie zamieniony na

piec na eko groszek, który umieszczony będzie w części pomieszczenia należącego do szkoły

zlokalizowanego na parterze budynku (ZSE-A proponuje użyczenie pomieszczenia na zasadzie

porozumienia z p. _. Zarząd wyraził zgodę na zmianę pieca oraz ustalił, że koszt

zakupu oraz przeniesienia pieca, a także zakupienia i zamontowania wkładu kominowego pokryje

p. _ Ponadto Zarząd proponuje rozważenie możliwości doliczenia p. przy

aktualizacji stawek czynszowych czynszu za pomieszczenie, w którym będzie znajdował się piec.

Z pismem w tej sprawie do p wystąpi p. Dyrektor Sztanga.

- ZSEA.22 l. 15.492.20 14, dot. remontu pieca kaflowego (polegającego na przestawieniu pieca)

w lokalu mieszkalnym p. przy ul. W związku z ekspertyzą

Mistrza Zduńskiego, wg. którego istnieje ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, obecny zarządca

budynku KTBS w Kole wprowadził zakaz palenia. Wg. oferty przetargowej na roboty zduńskie

remont pieca kaflowego (polegający na przestawieniu pieca) wyniesie 1.296,00 zł brutto.

W związku z powyższym ZSE-A prosi o zwiększenie planu finansowego o powyższą kwotę

w rozdziale 80195, § 4270. Zarząd wyraził zgodę na remont pieca oraz zabezpieczenie na ten cel

środków finansowych w kwocie 1.296,00 zł.
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- Zarząd zwrócił uwagę na konieczność dokonania aktualizacji stawek czynszowych

(począwszy od stycznia 2015 r.) dla lokatorów budynku przy ul. Sienkiewicza 1. Szczegóły

szkoła doprecyzuje z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami.

Ad 5.

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia uchwały nr

0025.178.212.2014 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły.

Zarząd po omówieniu projektu, poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 0025.191.222.2014

Ad 6.

Na Zarządzie nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Anna Bocian

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

5. Józef Rybicki

3. Jerzy Danielewicz

4. Czesław Marek
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