
Protokół nr 0022.9.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 02 stycznia 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 900
. Obradom przewodniczył Starosta Robert

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

1. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
oraz
Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik Powiatu

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził
wymagane quorum iprzystąpił do omawianych tematów przewidzianych porządkiem obrad
( załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.l.
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0025.8.2018 z dnia
27 grudnia 2018 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty i
podpisany.

Obecny na posiedzeniu Zarządu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Pan Grzegorz
Kujawa omówił następujące sprawy:

l. Sprawa pisma skierowanego do Starosty Kolskiego z dnia 04.12.2018 roku przez mieszkańca
Powiatu Kolskiego z zapytaniem o termin ukończenia remontu ulicy 3-go Maja w Kole.
Zarząd postanowił, że omówi sprawę ukończenia w/w remontu na spotkaniu Zarządu z
Burmistrzami iWójtami w celu omówienia kolejności oraz zasadności tej, a także innych
inwestycji na wspólnym spotkaniu w najbliższym czasie.
Dotychczasowy zakres posiadanej dokumentacji został zrealizowany w pełni w 2016 r., dlatego,
aby zakończyć inwestycję potrzebna jest nowa dokumentacja.
W sytuacji gdyby zaakceptowano kontynuację przebudowy ulicy 3-go Maja w Kole mogłaby się
ona odbyć dopiero w 2020 roku przy zainteresowaniu oraz zaangażowaniu finansowym Gminy
Miejskiej Koło.
Zarząd polecił, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wystosował pismo do mieszkańca ulicy 3-go
Maja z w/w decyzją Zarządu.



2. Pismo PZD/542/0ZN/SLl166/2018 z dn. 20.12.2018 r, które odnosi się do pisma mieszkańca
gminy Osiek Mały z dnia 26.11.2018 r. w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej na żądanie na
skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3205P (Koło-Mostki)-3423P (Osiek Wielki-Czołowo) i drogą
gminną (Budzi sław Stary-Osiek Wielki) w miejscowości Osiek Wielki. Pan Kujawa ustalił, że
głównym problemem podnoszonym przez wnioskodawcę są samochody ciężarowe, które
przejeżdżając przez miejscowość Osiek Wielki nie zwalniają prędkości powodując zagrożenie dla
pieszych. Wobec tego zaproponował:

• wprowadzić częste kontrole prędkości przemieszczania pojazdów przez Policję i Inspekcję
Transportu Drogowego;

• wprowadzić obustronne ograniczenie prędkości do 40 km/h dla samochodów ciężarowych
na całym odcinku obszaru zabudowanego m. Osiek Wielki poprzez ustawienie znaków B-33
z tabliczką T-23b;

• przed podanym przez p. Trafnego przejściem dla pieszych umieścić obustronnie znak
ostrzegawczy A-17 z tabliczką T-l;

• dążyć do współfinansowanego z Gminą Osiek Mały wykonania jednostronnego chodnika ze
ściekiem poszerzającym jezdnię i odwodnieniem;

• wykonać dokumentację projektową, uzyskać opinie i uzgodnienia oraz wykonać przyłącze
energetyczne dla wnioskowanej sygnalizacji świetlnej na żądanie wyłącznie w zakresie
przejścia dla pieszych.

Zarząd poparł zaproponowane rozwiązania dla omawianej sprawy.
3. Pismo PZD/5421/DT/ZPIP/128/2018 z dnia 19.12.2018 r. skierowane do Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich z informacją o planowanym przejęciu od Gminy Miejskiej w Kole
odcinka miejskiego ulicy- Aleji Jana Pawła II w Kole od skrzyżowania z ul. Włocławską do skrzy-
żowania z ul. Powstańców Wielkopolskich. Powyższe działania mają na celu stworzenia
możliwości negocjacji na linii Powiat Kolski - Województwo Wielkopolskie celem przekazania
całej ulicy Al. Jana Pawła II w zamian za ul. Włocławską.
Gmina Miejska Koło aktualnie opracowuje podział geodezyjny nieruchomości z uwagi, iż zakres
miejskich nieruchomości gruntowych stanowiących ul. Aleję Jana Pawła II przekracza potrzeby
pasa drogowego. Wobec powyższych Powiatowy Zarząd Dróg w Kole zwrócił się z prośbą o
uzgodnienie zmniejszonego przez Gminę Miejską Koło zakresu podziału działek przez Gminę
Miejską Koło.
Zarząd przyjął do wiadomości, po uzyskaniu odpowiedzi od Wielkopolskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich powróci do tematu.

4. Pismo PZD/2233/DT/28/20 18 z dnia 21.12.2018 r. dotyczące końcowego rozliczenia kosztów
poniesionych na zadanie pn. " Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Kole na odcinku ul. Słowackiego,
a ul. 3 Maja".
Całkowity koszt przedsięwzięcia zamyka się w kwocie 793 719,41 zł.
Gmina Miejska Koło zobowiązała się do refundacji 50 % kosztów poniesionych na w/w inwestycję.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

5. Pismo PZD/2233IDT/ZO/27/20 18 z dnia 21.12.2018 r. dotyczące końcowego rozliczenia
kosztów poniesionych na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P"- ETAP II.
Całkowity koszt przedsięwzięcia zamyka się w kwocie 299 943,80 zł.



Gmina Kościelec zobowiązała się do refundacji 50% kosztów poniesionych na w/w inwestycję.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

6. Pismo PZD/2223/DT/ZO/2018 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie dofinansowania kosztów
związanych z " Przebudową ulicy PCK w Kole". Całkowity koszt przedsięwzięcia zamyka się
w kwocie 25 416 zł.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

7. Pismo PZD/2233IDT/26/2018 z dnia 20.12.2018 r w sprawie rozliczenia kosztów poniesionych
na zadanie pn. " Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole". Całkowity koszt inwestycji zamyka się
w kwocie 552 370,47 zł.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

8 . Pismo PZD/2211DT/175/2018 z dnia 31.12.2018 r. w sprawie inwestycji pn." Przebudowa
mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi". Pismo zostało skierowane również do Wójta

Gminy Grzegorzew z informacją iż 8 lutego 2019 r. mija termin złożenia wniosku o
dofinansowanie 50% kosztów z rezerwy subwencji ogólnej budżetu. Szacowane koszty realizacji
robót drogowo- mostowych wynoszą 2 400 000 zł- w tym udział Powiatu Kolskiego wynosi
720000 zł, wymagany wkład gminy Grzegórzew- 480 000 zł, zaś zakładane dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Infrastruktury wynosi 1 200000 zł.
W chwili obecnej Powiatowy Zarząd Dróg w Kole oczekuje na wydanie decyzji wodnoprawnej
przez Wody Polskie, po jej uzyskaniu następnym krokiem będzie złożenie wniosku o pozwolenie na
budowę. Do wniosku należy załączyć uchwałę wnioskodawcy - Powiatu Kolskiego gwarantującą
wkład własny - 1,2 mln zł.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości i zaproponuje na najbliższej sesji Rady
Powiatu zwiększenie środków Powiatu do wymaganych 1,2 mln zł celem umożliwienia złożenia
wniosku.

Pan Starosta przedstawił pismo z dnia 20.12.2018 r. z firmy: Inwestor Konin- Pracownia
Projektowa z siedzibą w Koninie w sprawie: "Budowy odcinka drogi powiatowej 3206P Łu-
czywno-Drzewce" z prośbą o zaopiniowanie lokalizacji drogi powiatowej 3206P na terenie gminy
Osiek Mały.
Kwestia w/w zadania jest na etapie oczekiwania informacji o ustosunkowaniu się władz gminy
Osiek Mały w zakresie planowanej inwestycji.
Zarząd postanowił o przekazaniu otrzymanej dokumentacji Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole,
który sporządzi stosowną opinię dotyczącą lokalizacji drogi powiatowej 3206P.

Pan Kujawa poinformował Zarząd o przygotowanym piśmie skierowanym do: Wójta Gminy
Babiak, Wójta Gminy Koło, Posła na Sejm Pana Leszka Galemby oraz Sołtysów sołectw:
Zwierzchociny, Osówie i Lipie Góry w sprawie konieczności pilnego wykonania kapitalnego
remontu drogi powiatowej numer 3219P na odcinku Kiełczew Smużny IV- Zwierzchociny-
Osówie- Lipie Góry- granica z gminą Kłodawa. Objęcie odnową w/w odcinków drogi dla Zarządu
Powiatu Kolskiego jest zadaniem priorytetowym na 2019 rok. Wykonanie tego zadania jest jednak
uwarunkowane współfinansowaniem w/w Gmin w wysokości 40% kosztów inwestycji. W piśmie
tym PZD prosi o przychylne potraktowanie zgłoszonej potrzeby współfinansowania i podjęcie
przez Rady Gmin uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego



Proponowana nazwa inwestycji brzmi następująco: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P na
terenie gminy Babiak" i " Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P na terenie gminy Koło".
Zarząd jest zainteresowany realizacją zadania w 2019 roku pod warunkiem udziału finansowego
Gminy Babiak i Gminy Koło.

Kolejną omawianą sprawą było wystosowanie pisma do Wójtów oraz Burmistrzów Gmin i Miast w
sprawie spotkania z Zarządem przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Tematem
przewodnim spotkania byłby wybór priorytetowych zadań drogowych imostowych oraz omówienie
dalszej współpracy finansowej. Ważna kwestią będzie również uzgodnienie wyboru zadań na linii
samorząd powiatu- gminy.
Zarząd wspólnie z Panem Dyrektorem ustalił, że spotkanie odbędzie się dnia 09 stycznia 2019 r.
o godzinie 1300 w Starostwie Powiatowym w Kole. Pismo z informacją o spotkaniu zostanie
przesłane do w/w adresatów.

Obecny na posiedzeniu Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
wraz z Główną księgową szpitala oraz p.o. kierownikiem działu administracyjno-gospodarczego w
Kole omówili pismo SPZOZ.GK.322.8.2018 z dnia 31.12.2018 r. w sprawie braku wpływu
środków na zapłatę faktury nr 06/11/2018, wystawionej przez Usługi Budowlane "KOSBUD"
Michał Kosmowski na kwotę 415 000 zł w związku z realizacją zadania pn. " Rozbudowa
pracowni badań endoskopowych" .
SP ZOZ w Kole w piśmie zaznacza, że konsekwencją nie przekazania środków przez Zarząd w
terminie (ostateczny termin zapłaty przypadał na 31.12.2018) naraża Szpital na konieczność
zapłaty odsetek .
Kolejną konsekwencją jest pogorszenie sytuacji finansowej SP ZOZ oraz podważenie
wiarygodności Szpitala wobec dostawców. Nieuregulowanie przytoczonej faktury spowoduje
wzrost zobowiązań wymagalnych o w/w kwotę.
Wobec powyższych Pan Dyrektor prosi o zapłatę wspomnianej faktury.
Zarząd podtrzymał swoje stanowisko, które wyraził w piśmie (OZ 8023.171.2018) z dnia
31.12.2018 skierowanym do Dyrektora Szpitala. W obecnej chwili nie ma możliwości zapłaty
wspomnianej faktury z uwagi na wątpliwości w zakresie poprawności realizacji dotacji na zadanie
" Rozbudowa pracowni badań endoskopowych" zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr
LI/337/2018 r z dnia 30.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
oraz z porozumieniem nr OZ.031.16.20 18 z dnia 19 września 2018 r. zawartym pomiędzy
Powiatem Kolskim, a SP ZOZ w Kole.
Nieprawidłowość polega na tym, że dotacja w wysokości 420 000 zł została przekazana na odrębne
zadanie pn. " Rozbudowa pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ w Kole" , natomiast 5
grudnia 2018 r. SP ZOZ wystąpił z wnioskiem o przekazanie środków na realizację robót
budowlanych zgodnych z Aneksem nr 2 do umowy nr 1/20 17 zawartej na zadanie pn.
" Rozbudowa, przebudowa i modernizacja SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych
świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu".
Dyrekcja SP ZOZ w Kole potwierdziła, że Rozbudowa pracowni badań endoskopowych jest
odrębnym zadaniem.
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Kole Pan
Szafrański stwierdził, że należy zaznaczyć, iż Rozbudowa pracowni badań endoskopowych to



zadanie na które SP ZOZ w Kole złożył wniosek jako nowe, odrębne zadanie i tak też otrzymał
dotację ze strony Powiatu Kolskiego. Na uwagę zasługuje również fakt, że realizacja głównej
inwestycji Rozbudowy szpitala realizowana jest w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, a w
nim nie ma żadnych zapisów dot. realizacji pracowni badań endoskopowych. W związku z tym na-
suwa się pytanie w jakim zakresie i jak daleko można dokonywać zmian w PF na podstawie
którego w postępowaniu przetargowym wyłoniony został Wykonawca. W kwestii dotacji na nowe
zadanie zgodnie z zawartym porozumieniem w opinii komisji winna być zawarta nowa odrębna
umowa na jego realizację.
Główny Specjalista Pani Lilla Urbaniak podkreśliła, że Zarząd w dalszym ciągu nie otrzymał
wyjaśnień co do uwag wskazanych przez zespół kontrolny, który w okresie od 14-21 grudnia 2018
r. przeprowadził kontrolę w Szpitalu w zakresie realizacji dotacji" Rozbudowa pracowni badań
endoskopowych w SP ZOZ w Kole".
Dyrektor Pan Cezary Chmielecki wyjaśnił, że pismem SPZOZ.SD.004.8.2018 z dnia 28.12.2018
prosił o wydłużenie terminu z 31.12.2018 do 04.01.2019, ponieważ na chwilę obecną są one na
etapie przygotowań.
Pani Lilla Urbaniak zaznaczyła, że Zarząd nie wyraził zgody na wydłużenie terminu. Zarząd
oczekiwał pisma do 31.12.2018 r., aby zapoznać się z wyjaśnieniami. W przypadku zaakceptowania
przez Zarząd wyjaśnień istniała możliwość zmiany porozumienia między powiatem, a SP ZOZ w
Kole i tym samym z zapłaty faktury, ale ze względu na to, że SP ZOZ w Kole nie złożył tych
wyjaśnień w terminie do końca 2018 roku i jednocześnie poprosił o wydłużenie terminu do 03
stycznia 2019 roku nie było już takiej możliwości, aby tą dotacje zrealizować. Z uwagi na ważność
sprawy Zarząd nadal oczekuje dostarczenia wymaganych wyjaśnień.
Pan Dyrektor zaznaczył, że zasięgnął opinii radcy prawnego, który twierdził, że zadanie związane
z endoskopią można zawrzeć w formie aneksu do zadania pn. " Rozbudowa, przebudowa i
modernizacja SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz
mieszkańców powiatu". Opinie prawną w w/w kwestii Dyrektor Szpitala wręczył członkom
Zarządu.
Pan Starosta podkreślił, że Zarząd zanim wyrazi zgodę na zapłatę faktur przedstawionych przez SP
ZOZ w Kole musi mieć pewność, że wszystkie dotacje realizowane są w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa.
Po otrzymaniu stosownych wyjaśnień Zarząd powróci do tematu.

Kolejną kwestią poruszoną na posiedzeniu Zarządu było pismo SPZOZ.ADTE-SZ.20 1.19.2018 z
dnia 19.12.2018 r. z prośbą o zakwalifikowanie środków finansowych w wysokości 600000 zł
przyznanych przez Powiat Kolski w ramach dotacji na zadanie pn. " Dostawa sprzętu
podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole"
jako środki niewygasające.
Zgodnie z porozumieniem zawartym między Szpitalem, a Powiatem Kolskim ostateczny termin na
wykonanie powyższego zadania przypadał na dzień 20.12.2018 roku.
W uzasadnieniu Szpital podaje, że nie było możliwości wykonania w/w zadania do dnia 20.12.2018
r. z uwagi na nieterminowe dostarczanie sprzętu medycznego przez dostawców.
SP ZOZ w Kole podaję również, że w złożonych ofertach deklarowany termin dostawy urządzeń
został określony na 35 dni roboczych, natomiast na etapie redagowania treści porozumienia Szpital
nie mógł przewidzieć wyników postępowania przetargowego, których skutkiem było
niewywiązanie się z określonych w nim terminów.



Pan Starosta podkreślił, że urnowy pomiędzy SP ZOZ w Kole, a dostawcami na sprzęt medyczny
zostały podpisane z terminem wykonania przekraczającym termin na realizację zadania i
wykorzystania dotacji zawarty w porozumieniu. Szpital w tej kwestii nie skonsultował się
z Zarządem, umowy zostały podpisane przez Dyrektora Szpitala z terminem realizacji do stycznia
2019 roku.
Pan Skarbnik podkreślił ,że na podpisanie umów z dostawcami z terminem niezgodnym
z porozumieniem Zarząd nie wyraził zgody, ponieważ nie miał żadnej wiedzy na ten temat.
Z informacj i SP ZOZ w Kole wynikało jedynie, że do końca 2018 roku umowy z dostawcami nie
zostały zrealizowane.
Pan Starosta zapytał przedstawicieli Szpitala czy posiadają opinie prawną pozwalającą na zawarcie
umów z dostawcami z terminem przekraczającym datę wykonania realizacji zawartą w
Porozumieniu?
Główna Księgowa Szpitala odpowiedziała, że takiej opinii prawnej Szpital nie posiada,
jednocześnie stwierdziła, że pomimo podpisania umów z realizacją na styczeń 2019 rok, dostawcy
zobowiązali się dostarczyć sprzęt w terminach podanych w porozumieniu, jednak w późniejszym
czasie Szpital otrzymał informację od dostawców że zadanie nie może zostać wykonane w terminie.
Skarbnik Pan Zygmunt Sohysiak zaznaczył, że jeśli umowy z dostawcami byłyby podpisane z
okresem wykonania zadania maksymalnie do 31.12.2018 roku, byłaby możliwość podjęcia uchwały
przez Radę Powiatu Kolskiego o wydatkach niewygasających, lecz z uwagi na podpisanie umów
z dostawcami z terminem wykonania zadania wchodzącym w nowy rok budżetowy
(tj. styczeń 2019) , nie ma możliwości podjęcia takiej uchwały. Jednym z rozwiązań mogło być
wywołanie Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, jako zadanie 2 letnie. Niestety na tym
etapie realizacji budżetu takie rozstrzygnięcie nie jest już możliwe do wykonania.
Ponadto Pan Skarbnik podkreślił, że w/w dotacje są roczne, więc powinny być rozliczone w danym
roku budżetowym, w tym przypadku w roku 2018.
Pan Wicestarosta zaznaczył, że w SP ZOZ w Kole była wyznaczona tylko jedna osoba, która
czuwała nad realizacją całej inwestycji, co było niepoprawne, ponieważ tak dużą inwestycję
powinien nadzorować zespół ludzi.
Na pytanie kiedy zakończy się rozbudowa i przebudowa Szpitala, Pan Dyrektor Chmielecki
poinformował, że 28 lutego 2019 roku Szpital otrzyma zezwolenie na użytkowanie obiektu.
Pan Starosta na zakończenie wskazał, że wszelkie niezgodności powinny być rozwiązywane
wspólnie z Zarządem, a wspólnie ustalane terminy muszą być ściśle przestrzegane.
Zarząd powróci do tematu dotacj i. Sprawa jest w toku.

Obecna na posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Pani Rusin
przedstawiła przygotowane do przesłania pisma:
1. Pismo PCPR w Kole skierowane do Prezesa Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" w sprawie
wezwania do zwrotu dotacji ze środków PFRON w kwocie 9 675,00 zł wraz z naliczonymi
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia otrzymania dotacji do
dnia zapłaty.
Przyczyną zwrotu dotacji jest stwierdzenie faktu przyjęcia uczestnika bez wskazania do
uczestnictwa w terapii zajęciowej.
2. Pismo PCPR w Kole skierowane do Prezesa Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" w sprawie



wezwania do zwrotu dotacji ze środków Powiatu Kolskiego w wyniku stwierdzenia faktu przyjęcia
uczestnika bez wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Kwota dotacji podlegającej do
zwrotu wynosi: l 319,27 zł wraz z naliczonymi odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych od dnia otrzymania dotacji do dnia zapłaty.
Zarząd wspólnie z Panią Dyrektor ustalił, że w/w pisma zostaną przekazane do Prezesa
Stowarzyszenia oraz podpisane z upoważnienia Pana Starosty przez Panią Rusin.
Pani Dyrektor poinformowała również, że protokół z kontroli przeprowadzonej w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Kłodawie został przekazany Stowarzyszeniu Sprawni Inaczej. Ponadto
w trakcie kontroli pracownicy Stowarzyszenia zostali poinformowani o terminie 30 dni na
ustosunkowanie się do nieprawidłowości wskazanych podczas kontroli. Wystąpienie pokontrolne
jest w trakcie kończenia.

aczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła sprawę zajęcia pasa drogowego przez
płot należący do Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia
na ulicy Bliznej 55. Po konsultacji z Geodetą ustalono, że płot zajął część drogi powiatowej.
Zarząd postanowił, że Powiat Kolski przekaże w drodze darowizny Gminie Miejskiej Koło 37 m
działki. Koszty notarialne będzie ponosić Gmina Miejska Koło.

Ponadto została poruszona kwestia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kole, przy ulicy
Sienkiewicza 1. Nieruchomość ta jest w bardzo złym stanie technicznym. Jest tam 6 mieszkali, osób
zameldowanych jest tam obecnie 15. Opinia rzeczoznawcy jednoznacznie wskazuje na rozbiórkę
budynku, ponieważ koszt remontu budynku znacznie przewyższa jego wartość.
Wobec powyższych pojawił się problem zagwarantowania lokali zastępczych dla rodzin
zamieszkuj ących budynek.
Pani Naczelnik wspomniała również o kosztach jakie Powiat Kolski ponosi w związku z
tymczasowym ogrodzeniem segmentowym zabezpieczającym budynek. Koszt miesięczny wynosi
około 500 zł.
Padła propozycja, aby przenieść lokatorów do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kole, w którym jest obecnie niewykorzystane I piętro. Należałoby więc sprawdzić budynek PCPR
w Kole w zakresie możliwości zamieszkania.
Pan Starosta postanowił, że wspólnie z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Panem Arturem Szafrański udadzą się z wizytą do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
celem oceny możliwości zamieszkania piętra.
W następnej kolejności zostaną podjęte decyzje odnośnie eksmisji.
Pan Starosta polecił Pani Naczelnik, aby rozeznała się w procedurach eksmisji.
Pan Wicestarosta zaproponował, aby w temacie ewentualnych lokali zastępczych wziąć pod uwagę
Bursę Szkolną w Kole.
Wobec tego Zarząd postanowił wystosować pismo do Wicedyrektora Bursy Szkolnej w Kole w
Zespole Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczym z zaproszeniem na posiedzenie Zarządu
w dniu 9 stycznia. Tematem rozmów będzie wykorzystanie pomieszczeń po Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.



;

Zarząd rozpatrzył następujące sprawy:
• Pismo Inspektora ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu

zbiorowego Pana Sławomira Wojtysiaka z dnia 28.12.2018 r. w prośbą o zajęcie stanowiska
w sprawie potrzeby wywołania uchwały Rady Powiatu Kolskiego zmieniającą uchwałę Nr
LIII Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie opłat za usuwanie i
parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego w zakresie
cen jednostkowych brutto, które będą obowiązywały w 2019 roku.
Potrzeba wywołania powyższej uchwały wynika z podjęcia przez Rade Powiatu Kolskiego
w dniu 13.12.2018 r. uchwały Nr III/14/20 18 w sprawie uwzględnienia w całości skargi
Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę Nr XXXIX/268/20 17 Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 26 października 20 17 r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na
parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego i stwierdzenia jej nieważności .
Zarząd wyraził zgodę na wywołanie uchwały zmieniającej.

• Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgirnnazjalnych w Kłodawie z prośbą o objęcie
patronatem przez Starostę Kolskiego rozgrywek Szkolnej Ligii Strzeleckiej w roku
szkolnym 2018/2019.
Szkoła zwraca się również z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 3000 zł na zakup
pucharów, medali, dyplomów i nagród rzeczowych dla drużyn i zawodników
indywidualnych.
Pismo to zostało rozpatrzone również przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, który
przygotował opinię do w/w pisma, w której Pani Naczelnik proponuje przychylić się do
prośby szkoły i zabezpieczyć na ten cel 3000 zł (środki pochodziłyby z działu 926- sport).
Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe, jednocześnie zaznaczył aby wnioskowana
Szkoła dostarczyła bardziej szczegółowy harmonogram rzeczowo- finansowy, który
uwzględniałby ilość przewidywanych pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych
oraz liczbę uczestników rozgrywek.

• Pismo Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
(DN-HD.9020.106.2018) w sprawie kontroli sanitarnej przeprowadzonej w Zespole Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu z prośbą o potwierdzenie odbioru
załączonych protokołów, a następnie odesłanie jednego egzemplarza.
W tej kwestii Pan Starosta polecił, aby aczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani
Anna Pajor porozumiała się z Panem wicestarostą i wspólnie postanowili o rozstrzygnięciu
sprawy.

• Pismo Zespołu Szkół Technicznych w Kole (ZST.D.0712.73.2018) w sprawie wyrażenia
zgody na pełnomocnictwo do podpisania umowy konsorcjum między Zespołem Szkół
Technicznych w Kole reprezentowanym przez Dyrektora- Jarosława Wasilewskiego, a
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
reprezentowanym przez Dyrektora- Andrzeja Budnego.
Celem runowy jest uczestnictwo uczniów ZST w Kole w projekcie Programu Erasmus+,
w ramach którego uczniowie będą mogli wyjeżdżać na zagraniczne praktyki zawodowe
w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w klasie III technikum.
Zarząd wyraził zgodę na pełnomocnictwo do podpisania w/w umowy konsorcjum.



,
•

• Pismo Radnej Powiatu Kolskiego Pani Alicji Wapińskiej z prośbą o remont chodnika na
ulicy Kolejowej na odcinku położonym między ul. Blizną, a Opałki.
W tej kwestii Zarząd postanowił, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Kole zwrócił się na piśmie
do Burmistrza Miasta Koła z zapytaniem czy w budżecie roku 2020 Gmina Miejska Koło
planuje zabezpieczyć środki finansowe na ten cel w ramach współfinansowania z Powiatem
inwestycji drogowej.

• Pan Starosta wspólnie z członkami Zarządu postanowił o zakupie 3 rolap oraz 2 żagli.
Zakup powyższych został polecony Naczelnikowi Promocji, Rozwoju i Zarządzaniu
Kryzysowemu Panu Zenonowi Wasiakowi.

Protokółowała: Katarzyna Grzelak

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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