
Protokół nr 0022.36.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 27 czerwca 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 1200
• 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

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

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).

Przebieg posiedzenia

Ad.1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu ID" 0022.35.2019

z dnia 25 czerwca 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty ipodpisany.

Ad.3

Naczelnik Wydziału Gospodarki ieruchomościami p. Jóźwiak poruszyła temat dot.

uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową położonej w m.

Janowice, gm. Babiak. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, nieruchomości pozostające

w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu

terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem l stycznia

1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek
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samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane

według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone

nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia

2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.

Wnioskodawca, który zgłosił się do Powiatu w kwestii uregulowania stanu prawnego jego

nieruchomości zajętej pod drogę powiatową nie złożył wniosku w określonym w/w

przepisami terminie. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zwraca się do wnioskodawcy

o przedłożenie wszelkich dowodów, że nieruchomości wskazane w jego wniosku nie były

zajęte pod drogę powiatową na dzień l stycznia 1999 r. Wydział Gospodarki

ieruchomościami przygotuje pismo w tej sprawie.

Ad,4
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa przedstawił projekt uchwały Zarządu

Powiatu Kolskiego w sprawie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych. Opiniuje

się pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenie przebiegu

ulicy Wisławy Szymborskiej w Kole.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.36.42.2019

Ponadto p. Kujawa nawiązał do nastepujących tematów:

1. wniosku zamieszkałego w w sprawie uzgodnienia

lokalizacji w pasre arogowym Ul. J Maja w Kole odcinka kolektora deszczowego. Pan

Kujawa poinformował, że projektowany kolektor deszczowy znajduje się na odcinku

ul. 3 Maja, który został przebudowany w 2016 r. i objęty jest gwarancją wykonawcy

robót obowiązującej do listopada 2019 r. W związku z powyższym Zarząd negatywnie

zaopiniował wniosek f Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje odpowiedź.

2. przekazał informację z otwarcia ofert dotyczących postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

"Przebudowę mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi". Wpłynęły 3 oferty,

zamawiający na realizację w/w zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 2.338.236,93 zł.

Cena najniższej oferty przekracza o 229.872,44 zł szacowaną wartość zamówienia.
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Dodatkowo należy uwzględnić rezerwę finansową na nadzór inwestorski, nadzór

autorski oraz środki dotychczas zakontraktowane na projekt organizacji ruchu,

oznakowanie i zabezpieczenie robót. W związku z powyższym w stosunku do

zabezpieczonych środków pojawia się deficyt ok. 250.000,00 zł. Biorąc pod uwagę, że

przedmiotowa inwestycja znajduje się w wykazie zadań dofinansowanych z rezerwy

subwencji ogólnej, a brak realizacji inwestycji do końca 2019 r. skutkuje utratą

dofinansowania Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych

środków w kwocie 250.000,00 zł.

3. pisma Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych w Kole (wykonawcy robót)

w sprawie zmiany terminu zakończenia robót związanych z realizacją zadania

"Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu". Opinia Dyrektora Kujawy w tej sprawie

jest pozytywna. Zarząd wyraził zgodę na wydłużenie terminu.

4. pisma Pracowni Projektowej Inwestor Konin w sprawie wydłużenia do 15 sierpnia br.

terminu zakończenia i złożenia dokumentacji projektowej, dot. zadania "Budowa

odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce". Przyczyną opóźnienia są

procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w związku ze zmianą decyzji

środowiskowej. Zarząd spotka się z projektantem w tej sprawie.

Ad.S

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:

l. Wojewoda Wielkopolski, IR-VII.801.10.22.2019.2 - informacja o wyrażeniu zgody

na dokonanie zmiany terminu realizacji inwestycji "Rozbudowa ulicy Nagórnej

w Kole". Zgodnie ze złożonym przez Powiat wnioskiem przewidywany termin

zakończenia realizacji inwestycji to maj 2020 r. Zarząd przyjął do wiadomości.

2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PT.341.2.5.2019

w nawiązaniu do do pisma PF.341.2.3.2019 z dnia 03.06.2019 r. dotyczącego

wsparcia finansowego w kwocie 25.000,00 zł na realizację zakupu manekinów

ćwiczebnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy Komendant prosi o podział

powyższych środków: w ramach wydatków majątkowych - 16.300,00 zł, w ramach

wydatków bieżących - 8.700,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ad.6

Na tym protokół zakończono.
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Protokółowała: Anna Krupińska

••••••••••••••• ~c~~ ••••••••••••••

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęcinski

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki
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