
Protokół nr 0022.70.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 04 marca 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 1100. Obradom przewodniczył Wicestarosta

Sylwester Chęciński.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

oraz

Artur Szafrański- Sekretarz

Wicestarosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności

stwierdził wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych

porządkiem obrad (załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.l.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu 0022.69.2020 z

dnia 27 lutego 2020 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, p. Szkudlarek przedstawiła pisma:

- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole w sprawie prośby dot. objęcia

patronatem wydarzenia "IV Dyktando dla Dorosłych i Młodzieży", które odbędzie się

19.03. br. Zarząd wyraził zgodę.

- Stowarzyszenie Polskie Diany oraz Zarząd Okręgowy Polski Związek Łowiecki w Koninie

w sprawie prośby o wsparcie finansowe warsztatów pn. "Dziczyzna w Kuchni w roli

głównej- druga edycja", mających na celu promocję dziczyzny, kultury łowieckiej oraz
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zwiększenie świadomości w zakresie korzystania ze zdrowych produktów. Warsztaty odbędą się

25.04. br. w ZSRCKU w Kościelcu. Zarząd wyraził wstępnie zgodę na udzielenie wsparcia

finansowego w kwocie 1 000 zł, pod warunkiem, że uczniowie ZSRCKU w Kościelcu będą

mogli wziąć udział w warsztatach.

Ad 4.

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:

• Wojewody Wielkopolskiego (IR-VII.801.4.2020.12) w sprawie anonimowego pisma

mieszkańca Koła dot. złego stanu nawierzchni drogi powiatowej nr 3216P Koło-

Konin. Zarząd zapoznał się.

• Burmistrz Kłodawy (RZP.7021.2.3.2020) - propozycja realizacji wspólnej inwestycji

pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3431P Bierzwienna Długa- Rysiny Kolonia -

Dzióbin" z wykorzystaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Zarząd

powróci do tego tematu, po wnikliwym rozeznaniu w temacie.

• Wydział Kadr, Płac i Zdrowia - sprawozdanie finansowe za rok 2020. Zarząd

zapoznał się.

• Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (DN.HD.9020.103.2019)-

protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych w

Kole. Zarząd przyjął do wiadomości.

• Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (PZD/542/SL/OzJ19/2020) - wniosek o zrmanę

oznakowania w gminie Kościelec w m. Daniszew na drodze 3218P polegające na

usunięciu ze znaku napisu .Daniszew l" oraz zmianę napisu .Kościelec 9" na napis

.Kościelec 5". Znak zostanie zamontowany bezpośrednio przy skrzyżowaniu z

dojazdem do autostrady. Zarząd wyraził pozytywną opinię w ww. temacie.

• Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (PZD/221/DTI74/2020) - materiały jednostki do

wykorzystaniu przy opracowaniu "Raportu o stanie Powiatu Kolskiego za rok 2019".

Zarząd zapoznał się.

• Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (PZD.GK.026.02.2020) - przekazanie dwóch

egzemplarzy podpisanych protokołów zdawczo- odbiorczych z dnia 17.02.2020r. dot.

przekazania w trwały zarząd z zasobu powiatu nieruchomości gruntowej położonej w

miejscowości Grzegorzew.

• Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (PZD/542-Int/SL/2/2020) informacja o wyrmarne

dwóch przepustów wzdłuż drogi powiatowej nr 3199P w m. Dębno
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Poproboszczowskie przy skrzyżowaniu z drogą gmmną w kierunku Dębno

Królewskie. Zarząd przyjął do wiadomości

• Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (PZD/542/SL/lnt/ll-l/2020) informacja o

oczyszczemu pasa drogowego na drodze powiatowej nr 3205P na odcinku

Koło- Osiek Mały. Zarząd przyjął do wiadomości.

• Liceum Ogólnokształcące (SE.251.1.2020) - prośba o przekazanie środków na remont

dachu budynku Liceum oraz wymianę 11 szt. przeciekających świetlików na dachu.

Koszt naprawy świetlików wyceniono na 20 000 zł. Załączony do pisma kosztorys

ofertowy na remont dachu opracowany przez miejscowy Zakład Blacharsko -

Dekarski wynosi 65 778,22 zł. Zarząd nie podjął decyzji w tym temacie. Ustalono, że

powróci do sprawy po przedłożeniu przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w

Kole kosztorysu inwestorskiego na remont pokrycia dachu zgodnie z obowiązującymi

przepisami,

Podpisy Członków Zarządu:

l. Sylwester Chęciński .....

2.

3. Zbigniew Szarecki
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