Koło, dnia 24.02.2020 r.
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU ORAZ REFERATU DS. ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
1. W ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 dnia 12 lutego 2020 roku oficjalnie przekazano
samochody osobowe w celu praktycznej nauki zawodu. Samochody zostały zarejestrowane
i ubezpieczone. Zgodnie z projektem Zespół Szkół Technicznych dysponuje 5 sprawnymi pojazdami:
Skoda Octavia – 1 szt., Renault Clio – 3 szt., Renault Megan – 1 szt.
2. W dniu 18 lutego 2020 roku rozstrzygnięto i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi
społeczne pod nazwą „Ochrona fizyczna osób i mienia w dwóch budynkach oraz zespołu garaży
Starostwa powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 i Sienkiewicza 27.”
Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Agencja Ochrony Osób i Mienia HERKULES
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ul. Nowa 8/18, 62-500 Konin.
3. Trwa postępowanie w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym
elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego",
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 pod nazwą „Dostawa wyposażenia
do pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej dla Zespołu Szkół Technicznych
w Kole” w ramach dwóch części:
część 1: „Dostawa narzędzi”
część 2: „Dostawa urządzeń wulkanizacyjnych”
Przewidywany termin otwarcia ofert: 26.02.2020 r.
4. W dniu 17 stycznia 2020 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w ramach konkursu ogłoszonego dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na dofinansowanie operacji pod nazwą „Święto Mleka i Powiatu Kolskiego”, której realizacja
odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2020 roku na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.
Ponadto:
1. Na bieżąco prowadzony jest rejestr umów oraz opis i rejestr faktur zgodnie z zamówieniami
publicznymi.
2. Na bieżąco gromadzone są informacje o programach i funduszach europejskich dostępnych dla
Powiatu Kolskiego.
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