
Protokól nr 0022.129.2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 12 lipca 2017 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 Rybicki

oraz

Amelia Woźniak - aczelnik ydzialu Finansów

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Starosta powitał wszystkich lecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że

jest wymagan quorum i prz tąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu zapoę nali Się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.128.2017 z dnia 05 lipca 2017 r., nic wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym

protokół został przyjęty i podpisany.

Ad 3.

Obecni na posiedzeniu Rade prawny - p. Dorota Orchowska, Przewodniczący Rady Powiatu

- p. Tomicki, p. Lilia Urbanlak oraz poruszyli temat dot. możliwości

wycieku danych osobowych vv SPZOZ w Kole. Starosta poinformował, że obecnie w SPZOZ

w Kole trwa kontrola GIODO, sprawą zajmuje się również Prokuratura i Policja. Pani



Orchowska odczytała pismo Ministra Zdrowia (D W.OS 1.209.2017 .1.MG), w którym prosi

Powiat o podjęcie stosownych działań weryfikacyjnych i nadzorczych celem dokładnego

wyjaśnienia powyższej sprawy oraz odwrotne poinformowanie o sposobie jej załatwienia.

Pani Orchowska zauważyła, że wyjaśnieniem sprawy powinna zająć się Komisja Rewizyjna

Rady Powiatu Kolskiego przy udziale ASI i Informatyka Starostwa Powiatowego w Kole.

Przewodniczący Tomicki poprosił p. Orchowską o pomoc prawną Komisji w wyjaśnieniu tej

sprawy, zauważył, że wszy cy Radni Rady Powiatu powinni zostać poinformowani

o wynikach pracy Korni ji. Zarząd poprosił o ustalenie terminu posiedzenia Komisji

Rewizyjnej.

Ad 4.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa:

- nawiązał do sprawy dot. budowy odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce.

Została wydana decyzja o z zwoleniu na realizację inwe tycji drogowej. atomiast w dniu

10 lipca br. wpłynęło odwo anie od w/w decyzji uzasadnione zbyt bliską odległością od

budynków. Starosta spotka się w tej sprawie z Wójtem Gminy Osiek Mały

- poinformował o dalszych ustaleniach dot. planowanej budowy ronda przy ul. Toruńskiej

i Towarowej w Kole. Powiatowy Zarząd Dróg rozpocznie ustalenia w kwestii ewentualnych

koniecznych przebudów zwi ~anych z realizacją inwestycji;

- poinformował o propozycj Burmi trza Miasta Koła w sprawie możliwości przekazania

przez Powiat Gminie Miejskiej Koło w zasób dróg gminnych ul. Pułaskiego w Kole. Zarząd

oczekuje na oficjalny wniose Burmistrza w tej sprawie.

Starosta przedstawił opinię prawną w sprawie umorzenia należności i zawarcia ugody dot.

opłat za zajęcie pasa drogowego budynku położonego przy ul. Stary Rynek w Kole (wniosek

p. Lewickiej). W ocenie opiniującego Radcy prawnego zarówno wnioski o całkowite

umorzenie opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami, jak i propozycja

zawarcia ugody w tym przedmiocie nie mogą zostać rozpatrzone pozytywnie ze względu na

braki formalnoprawne. W związku Z powyższym Zarząd nie wyraził zgody na umorzenie

opłat oraz na zawarcie ugody.

Ad 5.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole p. Drożdżew ki nawiązał

do złego stanu technicznego dachu budynku mieszkalnego będącego w zarządzie szkoły.

Budynek ten objęty jest nadzorem konserwatora zabytków, szacunkowy koszt remontu dachu

wyniesie ok. 67.000,00 zł. yrektor poinformował, że czyni starania o przyłączenie w/w

budynku oraz szkoły do sieci ciepłowniczej miasta, będzie to jednak możliwe dopiero
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w 2018 r. Dyrektor zaproponował przekazanie budynku Gminie Miejskiej Koło w zasób

komunalny. Obecna na posiedzeniu aczclnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

potwierdziła taką możliwość. Zarząd wyraził zgodę i upoważnił Dyrektora Drożdżewskiego

do rozmów z Burmistrzem Maciaszkicrn w tej sprawie.

Następnie p. Drożdżewski poinformował o planowanym przystąpieniu do projektu

"Bezpieczna +", wymagany wkład wła ny w kwocie 8.400,00 zł Dyrektor zadeklarował

zabezpieczyć ze środków własnych szkoły. Wniosek natomiast musi złożyć organ prowadzący

szkołę. Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie do projektu, wniosek zostanie złożony.

Ad 6.

Zarząd powrócił do pisma Komendanta Powiatowego Policji w Kole, prośba o udzielenie

wsparcia finansowego w organizacji potkania policjantów z samorządowcami w związku

z 98. rocznicą powstania Policji Państwowej, Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie

środków finansowych w kwocie 1.500,00 zł na powyższy cel.

Ad 7.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków Zarządu:

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybleki
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