Protokół nr 0022.18.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 06 marca 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło

się

o godzinie 800. Obradom przewodniczył

Wicestarosta

Sylwester Chęcinski.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr l do protokołu):
1. Sylwester Chęciński
2. Waldemar Banasiak
3. Zbigniew Szarecki
4. Henryk Tomczak
oraz
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik
Wicestarosta
stwierdził

powitał

wszystkich

wymagane

quorum

obecnych,

a następnie

i przystąpił

na podstawie

do omawianych

tematów

listy obecności
przewidzianych

porządkiem obrad (załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia
Ad.l.
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.17.2019
z dnia 27 lutego 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.
Ad.3.
Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transpoliu zbiorowego
p. Wojtysiak poruszył

temat projektów

stałej organizacji

ruchu drogowego

na drogach

i ulicach powiatowych. Projekty jakimi dysponuje Powiat zostały opracowane i zatwierdzone
w latach 2000 i 200 l, zmiany wprowadzane
powiatowych

oraz

zdezaktualizowane.

ich

przebiegu

Obecnie

przez ustawodawcę

spowodowały,

posługiwanie

w zakresie dróg i ulic

iż opracowane

się przedmiotową

projekty

dokumentacją

stały

się

w zakresie

organizacji ruchu na drogach powiatowych jest bardzo utrudnione i powoduje niejednokrotnie

niespójności w oznakowaniu, wydłuża również czas w przeprowadzaniu analiz zmian w stałej
organizacji ruchu oraz niecałkowicie
stałej organizacji

spełnia warunki określone w przepisach dotyczących

ruchu na drogach i ulicach powiatowych.

W związku z powyższym

p. Wojtysiak zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wykonania aktualizacji
w/w projektów.

Zauważył

również,

że w związku

z wprowadzeniem

w życie Planu

zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w Powiecie Kolskim zachodzi konieczność
przeprowadzenia

ewidencji

przystanków

autobusowych

i

określenia

ich

lokalizacji

pikietażowej w terenie oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonanie
tego zadania również zmierza do uwzględnienia zmian w stałej organizacji ruchu drogowego.
Koszt wykonania

aktualizacji

i ulicach powiatowych

projektów

stałej organizacji ruchu drogowego

na drogach

należy szacować na kwotę ok. 290.000,00 zł + Vat (na zapytanie

o cenę odpowiedziała tylko jedna firma). Pan Wojtysiak zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie
środków i rozpoczęcie

prac w tym roku. Z uwagi na wysokość

aktualizacji zaproponowano
zadania,

dalsze

prace

kosztów wykonania

podział zadania na 5 lat. Zarząd wyraził zgodę na realizację

z tym

związane

będą

uzależnione

od posiadanych

środków

finansowych.
Ad.4.
Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe za 2018 r. Zarząd zapoznał się.
Ad.5.
Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
l . Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja
Związkowa

przy

przeanalizowanie
Dyrektora

Samodzielnym

decyzji w sprawie cofnięcia

Samodzielnego

umożliwienie

Publicznym

uczestnictwa

Publicznego
w posiedzeniu

ZOZ

w

Kole

-

zgody na dodatkowe

Zakładu

Opieki

prośba

o ponowne

zatrudnienie

Zdrowotnej

w

Kole

przez
oraz

Zarządu. Zarząd zaprasza przedstawiciel i w/w

Związku na posiedzenie w dniu 13 marca br.
2. Rady Gminy Osiek Mały, ORDG.0004.3.2019

- przesłanie interpelacji radnych Rady

Gminy Osiek Mały w sprawie budowy sygnalizacji

świetlnej z radarowym

pomiarem

prędkości na przejściu dla pieszych w miejscowości Dęby Szlacheckie i Osiek Wielki oraz
w sprawie podjęcia działali zmierzających do przeciwdziałania niszczeniu dróg powiatowych
przez pojazdy ciężarowe. Zarząd skierował pismo do rozpatrzenia przez Powiatowy Zarząd
Dróg w Kole.
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3. Rady Sołectwa Chrzanowo - prośba o podjęcie działań w celu zwiększenia liczby połączeń
komunikacji

autobusowej

między miejscowościami

położonymi

na wschód od Chodowa

a Kołem i Kutnem. Zarząd skierował pismo do rozpatrzenia przez Inspektora ds. zarządzania
ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego.
4. Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, OK.4352.4.20 19 - pozytywna

opinia do pisma

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

w Kole (SE.4352.2.2019) w sprawie wyrażenia zgody

na nauczanie

Zarząd wyraził

w wymiarze

indywidualne

ucznia.

12 godzin tygodniowo

zgodę na nauczanie

w ramach środków własnych

indywidualne

szkoły. Wydział OK

powiadomi szkołę.
5. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, D.3l32.2.20l9dot. przekazania środków finansowych lub zakupu sprzętu sportowego na potrzeby szkoły.
Zarząd prosi o doprecyzowanie

pisma z uwagi na brak kwoty oraz wyszczególnienia

jaki

sprzęt szkoła chce kupić.
6. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, 0.3132.1.2019 dot. przekazania środków finansowych na przeprowadzenie

remontów. Zarząd powróci do

tematu po zebraniu przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu informacji ze wszystkich szkół
i placówek o planowanych przez nie remontach w 2019 r.
7. Szkoły Podstawowej
sportowego,

w Przedczu

który będzie

- prośba

wykorzystany

o wsparcie

podczas

Młodzieży Szkolnej. Zarząd prosi o doprecyzowanie

finansowe

organizacji

Igrzysk

zakupu

sprzętu

Dzieci i Igrzysk

pisma z uwagi na brak kwoty oraz

wyszczególnienia jaki sprzęt szkoła chce kupić.
8. Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, GK.3034.05.2019
w planie finansowym

- dot. dokonania zmiany

na kwotę 16.200 00 zł z przeznaczeniem

na utworzenie

nowego

paragrafu 4170 w dziale 710 rozdz. 71012 (zawarcie umowy zlecenia z inspektorem nadzoru).
Zarząd powróci do tematu.
9.

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej

w

Kole,

SPZOZ.ADTE.SZ.20 1.31.20 19.LG - prośba o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie

przez SPZOZ części nieruchomości

pod posadowienie

obsługi parkingowej. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
udzielił SPZOZ w Kole odpowiedzi

urządzeń

do

pismem nr GN.P.6821.2.2019

w w/w sprawie. Zgoda na wydzierżawienie

części

nieruchomości zawarta jest w uchwale Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.144.210.2017
z dnia 25 października 2017 r. i nadal obowiązuje.
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10.

Samodzielnego

Publicznego

SPZOZ.GK.030.0J.20l9.EM
mienia komunalnego,
mienia jednostki

Zakładu

- przekazanie

Opieki

sprawozdań

Zdrowotnej

w

Kole,

za 2018 r.: informacja o stanie

informacja o zmianach w stanie mienia jednostki, zmiany w stanie

wykonanie planu inwestycyjnego,

wykonanie planu finansowego. Zarząd

zapoznał się.
11. Uchwała nr 111/2019 Rady Społecznej

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole z dnia 22 lutego 20] 9 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego,
w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
na 2019 r. Zarząd zapoznał się.
12. Uchwała nr 2/I/2019 Rady Społecznej

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu
bankowego. Zarząd zapoznał się.
13. Uchwała nr 3/I/2019 Rady Społecznej

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu
Organizacyjnego

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Zarząd

zapoznał się.
14. Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki Zdrowotnej

w Kole - harmonogram

rzeczowo - finansowy dot. dotacji na realizację zadania pn.: "Rozbudowa,
i modernizacja oraz wyposażenie

Samodzielnego

przebudowa

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu".
Zarząd zapoznał się.
15. Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Koło - prośba o przekazanie materiałów
i upominków promocyjnych
Gminy i Nadleśnictwa

Powiatu, które będą rozpropagowane

wśród przedstawicieli

Choczewo podczas corocznie organizowanego

wypoczynku

dzieci

i młodzieży. Zarząd wyraził zgodę.

16. Burmistrza Miasta Koła, OA.3042.1.20 19 - prośba o udzielenie wsparcia finansowego na
wykonanie modernizacji boiska bocznego na Stadionie Miejskim Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kole. Wicestarosta zobowiązał się do rozeznania tematu w zakresie korzystania
z obiektów

sportowych

na Stadionie

prowadzącym jest Powiat.
Ad.6.
Na tym protokół zakończono.

Miejskim

przez

szkoły,

dla których

organem

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Sylwester Chęcinski
2. WaJdemar Banasiak
3. Zbigniew Szarecki
4. Henryk Tomczak
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