
_.Protokół nr 0022.77.2020
z posiedzenia Zarząd~ Powiatu Kolskiego

w dniu 29 kwietnia 2020 roku

Posiedzenie Zarządu odbyło się o godz. 9.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących

obraz i dźwięk. Obradom przewodniczył Starosta Robert Kropidłowski. Każdy z członków Zarządu

potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje odpowiednim

sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność stecrewą. Następnie Starosta przystąpił do

stwierdzenia quorum. W posiedzeniu uczestniczyli:

l. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

Artur Szafrański- Sekretarz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Starosta po stwierdzeniu quorum przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem

obrad (załącznik nr 2 do protokołu).

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.76.2020 z

dnia 22 kwietnia 2020r. nie wnosząc do niego uwag. Protokół został przyjęty.

o Ad 3.

Obecny na posiedzeniu Naczelnik Komunikacji i Ruchu Drogowego Sławomir Wojtysiak

wyjaśnił, że od 27.04. przywrócono telefoniczną możliwość dokonywania zapisów na rejestrację

pojazdów w Wydziale, na bieżąco wydawane są dowody rejestracyjne, prawo jazdy oraz załatwiane

są pozostałe sprawy związane z Wydziałem Komunikacji i Ruchu Drogowego. Pracownicy

Wydziału dokonują zapisów telefonicznych dotyczących rejestracji z wyprzedzeniem

tygodniowym. W Wydziale Komunikacji jest dziewięć stanowisk do obsługi interesantów, petenci

wpuszczani są do budynku na sale rejestracyjną w ilości 4 - rejestracja oraz 1 osoba do odbioru

dowodu rejestracyjnego na przemian z możliwością wyrejestrowania (dodatkowo wniosek o zbyciu

pojazdu można wrzucić bez kolejki do urny) oraz 1 osoba do załatwienia spraw dotyczących praw

jazdy, przy jednym stanowisku podczas obsługi może przebywać jedna osoba, obecnie ilość

petentów dotycząca rejestracji pojazdów to około 40 osób dziennie. Wszelkie czynności



wykonywane w Wydziale są dokonywane z zachowaniem wymogów i zasad bezpieczeństwa w

zakresie Covid - 19 (wejście do budynku w masce, dezynfekcja rąk przy wejściu, itp.). Petenci

nadal mają możliwość składania wniosków wraz z oryginałami dokumentów w zaklejonej kopercie

wrzucając je do urny w zakresie informacji o zbyciu pojazdu.

Następnie p. Wojtysiak poinformował Zarząd, że Powiat Kolski posiada dwa auta - Renault

Laguna i Daewoo Lanos (postępowanie w zakresie identyfikacji właścicieli trwa nadal) na parkingu

strzeżonym p. Wiśniewskiego, który dokonał zamknięcia działalność. W związku z powyższym

konieczne jest przetransportowanie ww. aut na inny parking oraz uregulowanie należności wobec p.

Wiśniewskiego w kwocie około 16000,00 zł do 30.04.2020r. Środki na uregulowanie należności są

zabezpieczone w budżecie powiatu.

Zarząd po krótkiej dyskusji zdecydował, że należy w pierwszej kolejności uregulować

zobowiązania wobec p. Wiśniewskiego, następnie p. Wojtysiak otrzyma polecenie podjęcia

O rozmów z podmiotami w zakresie przetransportowania ww. aut na plac Powiatowego Zarządu

Dróg. W dalszej części posiedzenia dyrektor Grzegorz Kujawa wyraził zgodę na umieszczenie aut

na placu PZD w Kole.

W posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa, który

poruszył tematy dotyczące:

- uzgodnienia koncepcji zakresu robót drogowych wykonywanych przez BBF Sp z 0.0. na drogach

powiatowych krzyżujących się z linią kolejową nr 131. Dokonano uzgodnienia w zakresie

istniejącego przejazdu kolejowo - drogowego na drodze powiatowej: nr 3199P w m. Babiak ul.

O dworcowa- Bogusławice z uwagą, że odnośnie promienia skrętu.

W tym punkcie p. Kujawa poinformował, że otrzymał od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

pismo o dokonanie przeglądu technicznego wiaduktu kolejowego w m. Umień (trasa kolejowa

Gdynia- Herby Nowe). Obiekt jest w złym stanie technicznym i należy rozważyć modernizację

obiektu. Zarząd po krótkiej dyskusji uznał, że w pierwszej kolejności władze gminy powinny

wystąpić do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z zapytaniem o możliwość sfinansowania

modernizacji obiektu mostowego.

dyrektor przedstawił sprawę aktualizacji kosztów wykonania zadania: "Budowa odcinka drogi

powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce" w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Kolskiego. Wystosowane zostało pismo do Ministra Cyfryzacji o zwolnieniu z obowiązku budowy

kanału technologicznego w przypadku realizacji ww. inwestycji. W związku z otrzymanymi

zapewnieniami o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy dokonać zmiany w WPF w sposób
- -



o

następujący: w roky_2020- l 038216,69 zł, w roku 2021 - 2 084 159,22 zł.__W przypadku braku

zgody od Ministra Cyfryzacji na odstępstwo zostanie ogłoszony odrębny przetarg

nieograniczony na budowę kanałów technologicznych, wówczas niezbędne będzie uchwalenie

dodatkowych środków w wysokości 600 000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

- w dniu 24.04. br został ogłoszony przetarg na zadanie "Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja

Pawła II - Powstańców Wielkopolskich - Powstania Warszawskiego położonych w ciągu

obwodnicy miasta Koła". Otwarcie ofert nastąpi 11.05.br.

Następnie Zarząd zapoznał się z pismami:

- odpowiedź PZD w Kole na wystąpienie INEA S.A. dot. wniosku o wszczęte postępowanie w

sprawie zmiany decyzj i w zakresie opłaty za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych i

światłowodowych firmy INEA S.A. w pasie drogowym. Dyrektor Kujawa wyjaśnił, że Rada

Powiatu Kolskiego uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w

powiecie kolskim podjęła na sesji w dniu 30.12.2019r. Powyższa uchwała została opublikowana w

Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 16.01.2020r. i weszła w życie

30.01.2020r. Decyzja w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego jest jednorazowa z naliczeniem

pierwszej opłaty jednorocznej z obowiązkiem zapłaty do 15.01. Pracownicy PZD w Kole wysłali

zawiadomienia do wszystkich właścicieli urządzeń infrastruktury o dokonanie należnych opłat

02.01.2020r., w związku z tym iż nie weszła w życie jeszcze uchwała Rady Powiatu Kolskiego

należało naliczyć stawki obowiązujące w ?O 19r. Natomiast wysokość opłat za wszystkie

urządzenia, które będą zamieszczone w 2020r. będą naliczane wg niższych stawek określonych w

uchwale Rady Powiatu Kolskiego nr XXIl153/2019 z dnia 30.12.2019r. Zarząd przyjął do

wiadomości.

- Wójt Gminy Koło wystąpił z pismem w sprawie wyrażenia opinii o planowanej inwestycji pod

nazwą "Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo- Górka- Osiek". W zakres

inwestycji wchodzi budowa drogi - jezdni, poboczy, ścieżki pieszo- rowerowej, zjazdów a także

odwodnienie i oznakowanie. Zarząd wystąpił do wójta z pismem o uzupełnienie wniosku

poprzez przedłożenie mapy w skali l :5000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z

zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie (obecna

mapa jest nie czy teina). Poza tym wójt powinien przedstawić uzgodnienia włączenia drogi

powiatowej nr 3409P do planowanej drogi gminnej. Po otrzymaniu ww. dokumentów, zostanie

wydana opinia.



ponaglenie dla Biura Projektowego. Budownictwa "Projektuj i buduj" Sp. z 0.0. w sprawie

terminowego wykonania dokumentacji na zadanie "Opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 3414 Przedecz- Dziwie - Nowa Wieś

Wielka".

- w odpowiedzi na pismo VOESSING Polska Sp. z 0.0. Z-arząd Powiatu Kolskiego na podstawie

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych pozytywnie zaopiniował zadanie pn.: "Rozbudowa drogi

wojewódzkiej nr 263 na odcinku: część 2 od skrzyżowania z OP 3403P w m. Drzewce do

skrzyżowania z DW 473 w systemie zaprojektuj i wybuduj" -ETAP II, km 97+996,75 do km

102+095,00. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje odpowiedź.

Ad 5.

o Starosta poinformował, że Burmistrz Miasta Koła zwrócił się do Zarządu z prośbą o

udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 150 000,00 zł na modernizację boiska bocznego na

Stadionie Miejskim Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole przy ul. Sportowej.

Modernizacja boiska bocznego polegać będzie na wykonaniu pełnowymiarowego boiska

piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej z oświetleniem spełniającym wszelkie standardy.

Łączny koszt inwestycji wynosi 2 608 160,00 zł. Miasto otrzymało na to zadanie dofinansowanie z

Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej w kwocie 1 304 000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na

udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 150000,00 zł.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych.

C Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw- głosów O "-

- wstrzymało się od głosu- głosów O

Uchwała została podjęta i oznaczona Nr 0025.77.121.2020

Następnie Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu:

- Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.102.2020.3 - informacja o zwiększeniu planu dotacji

celowych na 2020r. o kwotę 16 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności

bieżącej domów pomocy społecznej w podziale: DPS Koło, ul. Poniatowskiego o kwotę 11

300,00 zł, DPS Koło, ul. Blizna 55 o kwotę 5 300,00 zł.



- Dom Pomocy Społecznej (DFK.3110.5.2020) pismo o dokonanie zmian w ..planie finansowym

dochodów. Zwiększa się plan dochodów w w dziale 852, rozdziale 85202 § 0970 o kwotę 4

000,00 zł z tytułu otrzymania zasiłku pogrzebowego.

- na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 1181/2020 zawartej z Centrum Projektów Polska

Cyfrowa na zakup laptopów dla placówek oświatowych w zakresie realizacji projektu "Zdalna

Szkoła w Powiecie Kolskim" nastąpi zwiększenie planu dochodów w dziale 750, rozdziale

75077 § 2057 o kwotę 84293,48 zł oraz § 2059 o kwotę 15 308,52 zł.

- na wniosek dyrekcji ZSRCKU w Kościelcu dokonuje się zmiany planu wydatków między §§

jednostki o kwotę 41 163,24 zł w związku z realizacją projektu pn.: .Poprawa jakości

kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu". Środki

zostaną przeznaczone m.in. na dofinansowanie do zakupu ciągnika rolniczego, wypłatę

O wynagrodzeń i pochodnych za przeprowadzone kursy, zakup materiałów niezbędnych do

obsługi projektu.

- pismo Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji (OP.3021.16.8.2020) w związku z pismem Ministra

Finansów dot. ostatecznej kwoty subwencji dla powiatu kolskiego i zwiększeniem kwoty

subwencji oświatowej w stosunku do planowanej o kwotę 262 607,00 zł Wydział wnioskuje o

dokonanie zwiększenia w Dziale 801:

a) w rozdziale 80115 § 6050 (ZST w Kole) o kwotę 120 000,00 zł na realizację zadania:

"Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole"

b) w rozdziale 80195 § 4270 (rezerwa oświatowa) o kwotę 132 607, 00 zł z przeznaczenie na

opłacenie sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na remont dachów budynków szkolnych ZST

w Kole, ZSE-A w Kole, LO w Kole ZOEW w Kole i ZSRCKU w Kościelcu

c) w rozdziale 80195 § 4300 (rezerwa oświatowa) o kwotę 132607,00 zł.c
Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych propozycji do uchwały Rady Powiatu -

Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

Zarząd powrócił do sprawy wykonaniu decyzji Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kole,

dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego budynku Internatu ZSRCKU w Kościelcu ipotrzebnych

na ten cel środków w kwocie 552 909, 39 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie

rozwiązań zamiennych zawartych w ekspertyzie technicznej określającej wymagania ze względu

na warunki bezpieczeństwa pożarowego budynku. Zarząd zdecydował, że z uwagi na

zaplanowane do wykonania w najbliższym czasie remonty pokryć dachowych placówek

szkolnych w pierwszej kolejności należy zorientować się ile wyniesie kosztorys inwestorski



,L

remontu dachów budynków szkolnych. Po rozeznaniu ww. kosztów Zarząd podejmie decyzje, w

zakresie sfinansowania zadań zleconych w decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Kole z dnia

-- 15 kwietnia 20 19r.

Ad 6.

Starosta przekazał, że z informacji uzyskanych od dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole

Marioli Sobczak w ramach tarczy antykryzysowej:

- nadal prowadzony jest nabór wniosków q pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców. Na dzień 28.04.

wpłynęło 1850 wniosków, wypłacone zostały pożyczki na kwotę 2.600.000,00 zł, dla 523

mikroprzedsiębiorstw. Łączna liczba zatrudnionych pracowników ujęta we wnioskach 665.

- do dnia 28.04.br. prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorcy,

małego i średniego przedsiębiorcy z tytułu spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na

( ) pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na

ubezpieczenia. Na dzień 29.04.2020 r. złożono 45 wniosków.

Powiatowy Urząd Pracy w Kole otrzymał z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na ww.

formy wsparcia środki w wysokości 10 000 000,00 zł, jest szansa na uzyskanie jeszcze większych

środków na wsparcie przedsiębiorców.

Podpisy Członków Zarządu:

l. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęcinski

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Titles
	o 


	Page 4
	Page 5
	Titles
	c 


	Page 6
	Images
	Image 1



