
Protokół nr 0022.12.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 23 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 Sołtysi ak- Skarbnik Powiatu

Starosta 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).

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.11.2019
z dnia 16 stycznia 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół zo-
stał przyjęty i podpisany.

Obecny na posiedzeniu Zarządu Prezes Kolskiego Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych
" Sprawni Inaczej" w Kole omówił funkcjonowanie Warsztatu oraz powstałej od niedawna,
(bo od 2014 roku) Spółdzielni Socjalnej "Aktywni", która powstała z myślą o aktywizacji
zawodowej byłych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z pracodawcami w zakresie
zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Członkowie spółdzielni to Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni
Inaczej", oraz Fundacja "ONI '.
Spółdzielnia w chwili obecnej współpracuje z międzynarodową firmą z branży przemysłowej
Saint-Gobain HPM Polska Sp. Z 0.0.



Do usług świadczonych przez spółdzielnie należy: co-packing, manualne pakowanie,
etykietowanie, składanie opakowań, zaś w ramach podwykonawstwa świadczone są usługi
pielęgnacji terenów zielonych iwsparcia dla administracji.
Prezes Stowarzyszenia poinformował również o planach współpracy spółdzielni z innymi
jednostkami w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Pan Starosta wyraził uznanie dla działalności Stowarzyszenia w szczególności do powołanej
Spółdzielni, która jest doskonałym sposobem na aktywizację osób z niepełnosprawnością do
życia społecznego i zawodowego.
Zarząd wyraził zainteresowanie współpracą Powiatu ze Spółdzielnią.

W następnej kolejności Prezes Stowarzyszenia dopytał o dalszą współpracę Powiatu ze
Stowarzyszeniem, po czym omówił krótko sprawy bieżące Warsztatu i Spółdzielni, w tym
wskazując na potrzebę wykonania remontu w placówce Stowarzyszenia, która mieści się na
ul. Dąbskiej w Kole.
Pan Wicestarosta dopytał z jakich gminy pochodzą podopieczni Warsztatów?
Na co Prezes Stowarzyszenia udzielił odpowiedzi, że Warsztat składa się z uczestników,
którzy pochodzą ze wszystkich gmin ościennych Powiatu.

Pan Wicestarosta zaproponował Panu Prezesowi przygotowanie oficjalnego pisma,
skierowanego do wszystkich gmin, z których pochodzą podopieczni Warsztatu z prośbą o
wsparcie finansowe Stowarzyszenia podyktowane potrzebą dokonania remontu, wraz ze
wskazaniem źródeł pozyskania funduszy na ten cel m.in.: podanie kwoty środków
finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz kwotę wkładu własnego Stowarzyszenia, tym samym wskazanie brakującej kwoty na
wykonanie remontu.

Pan Starosta wskazał potrzebę przygotowania kosztorysu planowanego remontu oraz
wspólnie z Zarządem poradził, aby przygotować montaż finansowy planowanego remontu
oraz zorganizować wspólne spotkanie z włodarzami gmin i Zarządu Powiatu Kolskiego w
Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kole celem omówienia kwestii wsparcia finansowego.
Obecny na posiedzeniu Skarbnik Pan Zygmunt Sołtysiak poruszył kwestię wsparcia
finansowego Powiatu dla Stowarzyszenia. W tej sprawie pojawia się problem w kwestii
budynku, w którym mieści się Stowarzyszenie, bowiem formalnie należy on do Urzędu
Miasta.
Pojawia się wątpliwość w zakresie możliwości udzielenia wsparcia finansowego na remont
tegoż budynku. Pan Starosta zaproponował ewentualną pomoc polegającą na zakupie
potrzebnego wyposażenia dla Warsztatu.
Kwestia pomocy finansowej na remont budynku Stowarzyszenia wymaga szerszej dyskusji
oraz sprawdzenia możliwości udzielenia wsparcia.
Do tego tematu Zarząd jeszcze powróci.

W kolejnej części Pan Starosta wyraził zainteresowanie zamówieniem prac i upominków
wykonanych przez uczestników Warsztatu na okazję wizyty Senator Pani Anny Marii Anders
w Kole z okazji] 00 lecia Powstania Wielkopolskiego.
W tej kwestii Pan Starosta prosi o kontakt w najbliższym czasie z propozycją pomysłu i
wyboru formy upominków.



Główny księgowy Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ulicy Poniatowskiego 21
zwrócił się do Zarządu z prośbą o zwiększenie kwoty za średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca DPSu na kwotę 3 640 zł ( jest to wzrost w stosunku do obecnej kwoty o 140 zł).
Wzrost kwoty wynika ze wzrostu kosztów pracowniczych oraz kosztów utrzymania placówki
DPSu.
Pan Wicestarosta dopytał jaka jest odpłatność w DPS oraz kto ją ponosi.
Pan Paweł Murakowski udzielił informacji, że zobowiązania do wnoszenia opłat za pobyt w
DPS są następujące:

• mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu);
• małżonek, zstępni przed wstępnymi;
• gmina z której osoba została skierowana do DPS;
• w sytuacji, kiedy mieszkaniec ponosi pełną odpłatność gmina oraz rodzina mieszkańca

nie mają obowiązku wnoszenia opłat.
Zarząd dopytał, czy ceny za pokoje dla mieszkańca są jednolite, czy uzależnione od pewnych
czynników?
Pan Murakowski odpowiedział, że ceny pokoi są jednakowe, bez rozgraniczania na liczbę
osób przewidzianych na dany pokój.
Pan Skarbnik wyraził obawy czy po zmianie wysokości opłaty za pobyt liczba mieszkańców
nie ulegnie zmniejszeniu, na co Pan Księgowy DPSu odpowiedział, że liczba chętnych do
zamieszkania w DPS jest zadawalająca, obecnie w placówce przebywa 113 osób na 125
możliwych do zamieszkania. Zmiana opłaty za pobyt jest konieczna i nie powinna wpłynąć na
liczbę mieszkańców DPSu.
Pan Starosta dopytał, czy jest możliwość przyjęcia większej liczby osób do placówki?
Pan Murakowski odpowiedział, że w tej kwestii należałoby się zwrócić do Wojewody
Wielkopolskiego o zwiększenie maksymalnej liczby pensjonariuszy, jednocześnie taka
zmiana wymagałaby zwiększenia kadry pracowniczej w placówce.
Pan Starosta polecił tą kwestię kierownictwu Dpsu do przeanalizowania.
Zarząd po krótkiej dyskusji wyraził zgodę na zwiększenie opłaty na średni miesięczny koszt
pobytu pensjonariusza W DPS w Kole.
Nowa kwota opłaty za pobyt w placówce zostanie wprowadzona zarządzeniem Starosty
Powiatu Kolskiego, a następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole zwróciła się z prośbą
o zwiększenie kwoty średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu
Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia w Kole na kwotę
3.535,00 zł.



Poinformowała również, że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu
Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21 został przedstawiony przez Głównego
Księgowego Domu.

Zarząd po krótkiej dyskusji wyraził zgodę na zwiększenie średniego miesięcznego
kosztu pobytu pensjonariuszy w ww. Domach.

W związku z powyższym Starosta Kolski wydal stosowne Zarządzenie ustalając
średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 roku:

w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21 w kwocie 3.640,00zł
- w Domu Pomocy Społecznej w Koje przy ul. Blizna 55 w kwocie 3.535,00 zł.

Następnie Pani Dyrektor powróciła do sprawy Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Kłodawie w kwestii zwrotu przez Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej" dotacji ze środków
PFRON w kwocie 9.675,00 zł wraz z odsetkami w formie ratalnej. Pani Dyrektor
przedstawiła Zarządowi proponowany podział ratalnej spłaty należności do 31.12.2019 roku.

Zarząd zaakceptował przedstawiony podział spłaty należności, czego konsekwencją
jest konieczność przygotowania decyzji stwierdzającej możliwość spłaty należności przez
Stowarzyszenie na raty do dnia 31.12.2019 r. Powyższą decyzję przygotuje Pani Dyrektor
PCPR wKole.

W następnej kolejności Pani Rusin dopytała o możliwość przekazania środków
finansowych przez Powiat dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kłodawie na działalność
bieżącą. Pani Dyrektor zaznaczyła, że dla dalszego funkcjonowania Warsztatu dotacja
Powiatu jest konieczna.

Po krótkiej dyskusji Zarząd wyraził zgodę na przekazanie dotacji dla Warsztatu,
zaznaczając konieczność prowadzania ścisłej kontroli Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kole nad Warsztatem.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Jacek Nowaczyk
przedstawił ofertę zakupu sensora jakości powietrza z firmy Syngeos z Poznania.
Pan Naczelnik poinformował, że na dzień dzisiejszy korzystamy z pomiarów jakości
powietrza i zanieczyszczeń ze stacji pomiarowej w Koninie.
Całkowity koszt zakupu sensora wynosi około 7 tyś zł, w ramach tej kwoty proponowany jest
również wyświetlacz zewnętrzny,
W kwestii finansów środki na zakup pochodziłyby z budżetu Wydziału z wpływów za
korzystanie ze środowiska m.in. z tytułu kar i opłat.
Planowanym miejscem na instalacje sensora byłby Zespół Szkół Technicznych w Kole, z
uwagi na proponowany w ofercie szkoły kierunek kształcenia zawodowego- Technikum
Ochrony Środowiska.
Pan Wicestarosta dopytał, czy informacje pomiarowe byłyby publikowane na stronie szkoły
oraz Starostwa Kolskiego.
Pan Nowaczyk odpowiedział, że tak kwestia jest możliwa do realizacji.
Zarząd po krótkiej dyskusji wyraził wstępną zgodę na zakup sensora jakości powietrza wraz z
zewnętrznym wyświetlaczem, zaznaczając przy tym o konieczności podjęcia rozmów z
Dyrekcją ZST w Kole na temat instalacji sensora w budynku placówki.



Pan Starosta korzystając z obecności Pana aczelnika zapytał, czy organizowane przez
Powiat Kolskie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej były finansowane z środków finansowych
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa iLeśnictwa.
Pan Nowaczyk potwierdził, że konkurs ten jest corocznie finansowany z środków
finansowych Wydziału.

Członek Zarządu Pan Waldemar Banasiak dopytał jak wygląda na dzień dzisiejszy kwestia
projektu dotyczącego usuwania azbestu.
Pan Naczelnik poinformował, iż po ostatniej wizycie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymał informację, że projekt związany z
usuwaniem azbestu będzie realizowany, ale w późniejszym czasie. Pojawiła się również
informacja, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje
przeznaczyć swoje środki finansowe na dofinansowanie związane z realizacją programu
związanego z usuwaniem azbestu.

Obecna na posiedzeniu Zarządu Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani
Mariola Jóźwiak przedstawiła temat garaży zlokalizowanych za budynkiem administracji przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole ( ewidencja gruntów nr
56/2 ark. Mapy 50 o powierzchni 0,0270 ha
Nieruchomość ta wcześniej została przekazana w formie darowizny przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego na rzecz Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa
Medycznego Sp. z 0.0. w Koninie.
Z uwagi na to, iż Pogotowie z Konina nie korzystało z garaży, tylko wynajmowało je
prywatnym osobom, Powiat Kolski wyraził chęć wykupu nieruchomości.
Nieruchomość ta została wyceniona na około 130000 zł.
Zarząd odstąpił od wykupu nieruchomości, a ta została w terminie późniejszym odebrana
WCRM w Koninie, do dnia dzisiejszego jest własnością Urzędu Marszałkowskiego w
Poznaniu, który w roku bieżącym zwrócił się do Powiatu Kolskiego z propozycją wykupu
omawianej nieruchomości.
Pan Starosta dopytał o cel wykupu w/w nieruchomości.
Pani Naczelnik wyjaśniła, że głównym motywem
uporządkowanie sytuacji prawnej dojazdu do omawianej

wykupu nieruchomości jest
działki. Ponadto nabyciem tej

nieruchomości jest zainteresowana Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy kąt"
Rozpoczęła się dyskusja na temat możliwości nabycia w/w nieruchomości.
Pierwotnie ta nieruchomość była w jednej działce z SP ZOZ w Kole i należała ona do Skarbu
Państwa., powrót do tego stanu w opinii Zarządu byłby dobrym rozwiązaniem.
Padła propozycja, aby nabyć omawianą nieruchomość celem przekazania jej dla SP ZOZ w
Kole oraz, aby skierować wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wyrażający
chęć nabycia nieruchomości przez Powiat Kolski w formie darowizny.
Pismo Przygotuje Pani Naczelnik.
Do tematu nabycia nieruchomości Zarząd powróci w terminie późniejszym.



Kolejnym tematem przedstawionym przez Panią Naczelnik jest wykup gruntu pod
inwestycję budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Toruńska- Towarowa- Piaski.
Powiat Kolski musi nabyć potrzebne grunty pod budowę ronda, ponieważ teren należący do
Powiatu zaplanowany pod budowę ronda jest niewystarczający, brakująca część wynosi 349
m. Powiat Kolski zobligowany jest do wszczęcia sprawy o nabycie 3 potrzebnych działek pod
budowę ronda.
W budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 rok zaplanowano środki na wykup działek w kwocie
100 zł/nr'.
Pani Naczelnik zasygnalizowała, że w celu nabycia działek o których mowa wyżej konieczne
jest podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
potrzebnych działek.
Padła propozycja, aby podjąć taką uchwałę na Sesji Rady Powiatu Kolskiego w lutym 2019 r.
Pani Naczelnika poinformowała, że jedna z działek ma nieuregulowany stan prawny,
konieczne jest dokonanie wywłaszczenia.
Do tematu nabycia działek pod budowę ronda Zarząd powróci w terminie późniejszym.

Powrócono do tematu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kole, przy ulicy
Sienkiewicza l w kwestii zapewnienia lokali zastępczych dla rodzin zamieszkujących
budynek.
Pani Naczelnik poinformowała, że Powiat może znaleźć lokale zastępcze dla rodzin
zamieszkujących budynek na ulicy Sienkiewicza z zastrzeżeniem, że wysokość czynszu w
nowym lokalu nie może przewyższać kwoty czynszu jaki Ci mieszkańcy płacili dotychczas.
W przypadku kiedy czynsz będzie przewyższał dotychczasowe opłaty mieszkańców w starym
budynku, Powiat jest zobowiązany dopłacić powstałą różnicę w czynszu.
Pan Wicestarosta zaproponował podwyżkę obecnego czynszu jaki płacą Ci mieszkańcy z tytu-
łu kosztów poniesionych na postawienie tymczasowego ogrodzenia segmentowego zabezpie-
czającego budynek.

Zarząd wskazał na potrzebę spotkania z mieszkańcami tego budynku w celu omówienia
kwestii zapewnienia lokalu zastępczego. Spotkania miały by się odbyć indywidualnie z
każdym mieszkańcem z uwagi na to, że część z lokatorów ma różną sytuację mieszkaniową,
która wymaga wypracowania odrębnych rozwiązań ( 2 z 5 lokatorów ma możliwość
zamieszkania we własnych nieruchomościach).
Zarząd polecił Pani Naczelnik ustalenie wspólnie z Panem Starostą terminów spotkań z
mieszkańcami budynku.

Następnie Pani Naczelnik odniosła się do zmian jakie nastąpiły w Ustawie z dnia 20 lipca
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów iobjaśniła istotę wprowadzonych zmian.
W konsekwencji wprowadzonych aktualizacji od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo
własności tych gruntów.
Tak więc właściciele mieszkań w blokach oraz domów jednorodzinnych stojących na gruncie
oddanym w użytkowanie wieczyste będą posiadać prawo własności. W przypadku mieszkań
w blokach będą posiadać prawo własności w części ułamkowej.



Podstawę dla ujawnienia prawa własności gruntu stanowić będzie zaświadczenie, które
potwierdzi fakt przekształcenia, zaświadczenie to będzie wydawane na terenie Powiatu przez
Starostę.
Zaświadczenie to będzie wydawane z urzędu, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia
dokonania przekształcenia.

Pani Naczelnik poinformowała o wystąpieniu nieprawidłowości polegających na błędnych
danych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w Starostwie Kolskim. Nie zgadzają
się bowiem ułamkowe części gruntów użytkowników wieczystych z zapisami w ewidencji
gruntów i budynków.
Zarząd przyjął przekazane przez Panią aczelnik informacje do wiadomości.
Do tematu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Zarząd
powróci w terminie późniejszym.

Zarząd poddał pod dyskusję temat projektu Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w
sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji
projektu pod nazwą .Poza granicami- międzynarodowe staże zawodowe uczniów" w ramach
programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Pełnornocnictwo zostało przyznane Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im.
St. iWł. Grabskich w Kole Panu Mieczysławowi Orożdzewskiemu.
Zarząd po omówieniu projektu Uchwały Zarządu w sprawie, poddał kwestię głosowaniu:

• wniosek poparło- 5 głosów
• przeci w- głosów O
• wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie izostała oznaczona Nr 0025.12.14.2019

Zarząd rozpatrzył następujące sprawy:

l. Pismo Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan z Gniezna (L.dz.3/smw/20 19 z dnia
03.01.2019) z zaproszeniem do udziału w XX Regionalnych Zawodach Radnych,
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym- Memoriale im.
Krzysztofa Szkudlarka, które odbędą się w dniu 09.02.2019 r. w hali sportowej
OKSiR w Witowie przy ulicy Czerniejewskiej 12. W ramach imprezy zostaną również
rozegrane VI Otwarte Zawody z Karabinka Pneumatycznego dla Samorządowców o
Puchar Hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie. Zgłoszenia należy
dokonywać do dnia 04.02.2019 r.
Zarząd postanowił o przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu
Kolskiego w/w pisma na najbliższej Sesji Rady Powiatu Kolskiego.

2. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole z prośbą o wyrażenie zgody na
realizację indywidualnego nauczania w roku szkolnym 2018/2019 dla ucznia klasy II a
Liceum Ogólnokształcącego w wymiarze] 2 godzin tygodniowo.



Prośba umotywowana jest ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający uczęszczanie
do szkoły, dla którego Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kole, w Zespole
Opiekuńczo-Edukacyj no- Wychowawczym w Kole orzekła potrzebę indywidualnego
nauczania na okres od 28.01.2019r. do 21.06.2019 r.
Dyrekcja ZST w Kole prosi również o sfinansowanie indywidualnego nauczania
wyżej wymienionego ucznia, tj. sfinansowania wynagrodzenia nauczycieli wraz z
pochodnymi plus koszty dojazdu.
Zarząd wyraził zgodę na indywidualne nauczanie w/w ucznia w ramach posiadanych
środków.
Stosowną odpowiedź na w/w pismo przygotuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Kolskiego.

3. Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Dz-I-
1.9024.70.2017 z dnia 16.01.20 19r.) z rocznym sprawozdaniem finansowym z
realizacji Projektu za 2018r. pn." Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia
informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu
woj ewództwa".
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

4. Decyzja Starosty Kolskiego z dnia 14.01.2019 r. przygotowana z ramienia
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w sprawie określenia środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podlegających
zwrotowi w kwocie wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do budżetu PFRON
za pośrednictwem Powiatu Kolskiego, skierowana do Stowarzyszenia "Sprawni
Inaczej" z siedzibą przy ul. Dąbska 29 w Kłodawie.
Zarząd zapoznał się z w/w pismem nie wprowadzając do niego żadnych uwag.

5. Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Kole (PZD/ 542/SLlZUD 2018-2019/23/2019 z
dnia 16.01.2019 r.) w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie
2018/2019 skierowane do firmy odpowiedzialnej za zimowe utrzymanie dróg
powiatowych w Powiecie Kolskim.
W piśmie PZD ponownie informuje o wystąpieniu problemów z wykonaniem usługi
związanej z zimowym utrzymaniem dróg w dniu 10.0l.2019 1'. na zadaniu T i VllI. W
dalszym ciągu jakość wykonywanych usług budzi zastrzeżenie PZD w Kole co do
czasu podstawienia sprzętu na zadanie VIII jak również braku posypania wszystkich
miejsc niezabezpieczonych na drodze Chełmno- Umień i Grabina Wielka w kierunku
cmentarza w m. Dąbie oraz na drodze w m. Tury.
W przypadku niewłaściwego wykonania usługi skutkuje naliczeniem kar umownych,
które zostaną naliczone po otrzymaniu falctur za świadczone usługi w miesiącu
styczniu 2019 r.
Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

6. Pismo Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole oraz Komisarza Regionu
Wielkopolskiego Komisji ds. tańców polskich PS CIOFF (MDK.40204.50.2018
OKTP3 z dnia 07.01.2019 r. z prośbą o wsparcie finansowe, bądź rzeczowe na rzecz



III Ogólnopolskiego konkursu tańców polskich w formie towarzyskiej o " Królewskie
Koło". Planowany termin imprezy przypada na 16-17 lutego 2019 r.
Zarząd po krótkiej decyzji zadecydował, aby wnioskodawcy powyższego pisma
skierowali swoją ofertę w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o
pożytku publicznym i wolontariacie, zadarł publicznych w roku 2019 stanowiących
realizację zadań samorządu powiatowego- Powiatu Kolskiego w następujących
zakresach:

• działalności na rzecz młodzieży i dzieci, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży;

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać do dnia 08 lutego 2019 r.
Po szczegółowe informacje można zasięgnąć na stronie BlP Powiatu Kolskiego w
zakładce Ogłoszenia i komunikaty.

7. Pismo Pana Bartosza owackiego z prośbą o pomoc w realizacji przedsięwzięcia i
wsparcie produkcji filmu fabularnego krótkometrażowego pt. "Out of office" kwotą
25000 zł.
Zarząd po krótkiej dyskusji zaproponował, aby wnioskodawca w/w pisma skierował
swoją ofertę w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 stanowiących realizację
zadań samorządu powiatowego- Powiatu Kolskiego w następujących zakresach:

• działalności na rzecz młodzieży i dzieci, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży;

• wspierania iupowszechniania kultury fizycznej;
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać do dnia 08 lutego 20] 9 r.
Po szczegółowe informacje można zasięgnąć na stronie BlP Powiatu Kolskiego w
zakładce Ogłoszenia i komunikaty.

8. Zarząd powrócił do pisma z ofertą dla Starostwa Koło przygotowaną przez
Wielkopolską Telewizję Informacyjną Sp. z 0.0. w Koninie. Redakcja proponuje w
ramach swojej oferty promocję Powiatu Kolskiego, działań Starostwa Powiatowego,
podległych jednostek organizacyjnych poprzez cykliczne, systematyczne realizacje
materiałów z ważnego dla Powiatu wydarzenia w ramach Kroniki Wielkopolskiej
i/lub wykonania realizacji z możliwością transmisji tego wydarzenia na żywo.
Standardowa cena z a materiał w ramach umowy na Kronikę Filmową z Telewizją tv
Wielkopolska wynosi 1000 zł netto.
Zarząd z powodu braków środków finansowych na w/w ofertę nie wyraził zgody na
nawiązanie współpracy.

9. Pismo z Urzędu Gminy Osiek Mały (Nr IZD.7234.3.2019 z dnia 10.01.2019 r.) z
pozytywną opinią Wójta Gminy Osiek Mały z dnia 10.01.2019 r. w sprawie lokalizacji
odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce.
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Zarząd zapoznał się z opinią Wójta Gminy Osiek Mały. Powyższe pismo zostało
przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

10. Pismo Przewodniczącego Komisj i Skarg, Wniosków i Petycji Pana Marka Marciniaka
z wnioskiem o podjęcie rozmów z Gminą Kłodawa celem współfinansowania budowy
odcinka ul. Toruńskiej od posesji nr 52 do skrzyżowania z ul. Cegielnianą w
Kłodawie.
Omawiany odcinek drogi jest gruntowy, z widocznymi ubytkami w nawierzchni, co
powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zatem niezbędne jest
położenie nawierzchni bitumicznej. W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy
Kłodawa Pan Radny prosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Zarząd nie podjął wiążącej decyzji co do w/w wniosku. Pismo zostało skierowane do
Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.
Zarząd powróci do tego tematu w terminie późniejszym.

11. Opinia prawna SZS PARTNERS Radcy Prawni z dnia 22.01.2019 r. w zakresie
wyników kontroli przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kole dot. realizacji
dotacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

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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cd. Protokołu nr 0022.12.2019
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