Protokół nr 0022.37.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 4 lipca 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
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.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.36.2019
z dnia 27 czerwca 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.

Zgodnie z powziętymi ustaleniami Starosty odbyło się planowane spotkanie z
Burmistrzem Miasta i Gminy Dabie, któremu towarzyszyli:
kierownik Wydziału
Organizacyjnego, Sportu, Zarządzania Kryzysowego i Ewidencji Ludności oraz pracownik
Wydziału Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Kultury.
a posiedzenie Zarządu zaproszony

został również Projektant Pan
(Pracownia Projektowa Inwestor), Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa
tarostwa Powiatowego w Kole Pani Lidia Bekier oraz
przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.
Zebrani omawiali kwestie planowanych do wprowadzenia w dokumentacji projektowej
rozwiązań technicznych dotyczących wspólnego z Powiatem Kolskim i Gminą Dąbie zadania
drogowego pn." Przebudowa drogi powiatowej Nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w
Dąbiu".
Pierwszą kwestią wymagającą wypracowania
deszczowa.

wspólnych rozwiązań była kanalizacja

Pan
poinformował, że są już wydane warunki techniczne przyłączenia
kanalizacji deszczowej dla projektowanej inwestycji.

do sieci

W tej sprawie ustalono o podłączeniu przyłącza kanalizacji deszczowej na odcinku drogi
objętym przebudową do istniejącego kolektora kanalizacyjnego.
Kolejną omawianą kwestią były przejścia dla pieszych. W tej sprawie Dyrektor PZD w
Kole zaznaczył, że przejście dla pieszych ujęte w projekcie dla omawianego zadania
drogowego powinno być lepiej doświetlone, tak aby pieszy korzystający z przejścia dla
pieszych był lepiej widoczny.
Ustalono także o wykorzystaniu instalacji solarnej dla doświetlenia przejścia.
Kolejnym analizowanym zagadnieniem był brak przystanków autobusowych na
omawianym odcinku drogi. W wyniku wspólnej dyskusj i ustalono, że powstanie przystanek
autobusowy naprzeciwko firmy Wintech Sp. z 0.0.
Pan Dyrektor Kujawa zasygnalizował o konieczności wykonania tzw. "żmijki" oraz peronu
dla przystanku autobusowego. Ponadto zaznaczył, że po drugiej stronie jezdni powimen
znajdować się drugi przystanek autobusowy.
Podjęto także pod dyskusję temat Konserwatora zabytków, ponieważ na długości
omawianej ulicy znajduje się odcinek drogi, który wymaga przeprowadzenia uzgodnień z
Konserwatorem zabytków. W tej kwestii Projektant poinformował, iż 9 lipca ma zaplanowane
spotkanie w temacie projektowanej inwestycji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Poznaniu Delegatura w Koninie. Burmistrz Miasta i Gminy D bie wyraził chęć
uczestnictwa w tym spotkaniu, więc ustalono, że wspólnie z p.
udadzą się do
Konina by omówić planowaną inwestycję.
Pan Starosta wyraził swoje obawy nad powstałymi korektami w projekcie. Dopytał, czy
wiążą się one z koniecznością dokonania znaczących zmian w projekcie i czy nie spowodują
opóźnień w całej rocedurze wykonania planowanej inwestycji drogowej.
W odpowiedzi.
poinformował, że powstałe zmiany w projekcie na tym etapie nie
niosą ze sobą Ż1fdnyCITtrudności, które mogłyby wpłynąć na planowany termin wykonania
inwestycji.

2

Projektant

został poproszony

o wprowadzenie

wszystkich

ustaleń

do projektu

przesłanie dokonanych korekt w projekcie do Powiatowego Zarządu Dróg oraz Starostwa.
Na zakończenie tematu Przebudowy drogi powiatowej na ulicy Łęczyckiej w Dabiu
ustalono, że Powiat Kolski jako strona omawianej inwestycji drogowej złoży wniosek o
pozwolenie na budowę w/w zadania drogowego, w tym odcinka drogi gminnej do Wydziału
Architektury i Budownictwa w Starostwie. Gmina Dąbie udzieli Powiatowi Kolskiemu
stosownego upoważnienia stanowiącego o prawie do dysponowania gruntem na cele
budowlane.
W kolejnej części posiedzenia Zarządu podjęto temat budowy drogi powiatowej nr 3206P
Łuczywno - Drzewce w zakresie postępu kompletowania potrzebnych dokumentów do
złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Na dzień dzisiejszy nadal oczekuje się na wydanie decyzji wodnoprawnej z Wód Polskich.
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole poinformował, iż 24 czerwca br. Starostwo Powiatowe
w Kole wywiesiło zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na podjęcie w/w inwestycji. Zgodnie z przepisami prawa w/w
zawiadomienie musi być umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa przez 14 dnia od dnia
otrzymania, tak więc ustawowy czas upływa w dniu 9 lipca br. Po tej dacie Powiat Kolski
winien otrzymać decyzję wodnoprawną. Ponadto konieczne będzie również uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Pojawia się obawa, czy w tak krótkich
terminach Powiat Kolski zdąży złożyć wniosek o dofinansowanie w/w zadania do końca
sierpma.
Sprawa złożenia wniosku o dofinansowanie
powróci do tematu.

w/w inwestycji do FDS jest w toku. Zarząd

Kolejnym tematem podjętym pod dyskusję było przedłużenie terminu zawartego w
umowie na zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi
powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce dla Inwestor Konin- Pracownia Projektowa. Pan
./
Wajrak wyjaśnił, że procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie jest jeszcze
zakończona, ponadto oczekuje na uzgodnienia projektu budowlanego z zakładu energetyki.
Konsekwencją
wyżej wymienionych
są powstałe opóźnienia, które uniemożliwiają
wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na czas zawarty w umowie.
W temacie uzgodnień energetycznych zebrani dyskutowali nad koniecznością budowy
izolatorów wysokich napięć która, wymaga wyłączenia linii wysokiego napięcia oraz kosztu
wyłączenia linii.
Po krótkiej naradzie zadecydowano o wydłużenie
projektowej przez Projektanta do 19 lipca br.

terminu

na złożenie

dokumentacji

Następnie zebrani podjęli temat ustalenia szczegółów technicznych na etapie
projektowania inwestycji budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi DaniszewPolice Średnie- Ruszków Drugi.
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W kolejnej części glos zabrał Pan Andrzej Łączkowski, który nawiązał do tematu
wnoszenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole do Urzędu Miejskiego w Kole opłat za
wprowadzenie
wód opadowych i roztopowych
z powierzchni
utwardzonych
ulic
powiatowych do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej. Powiatowy Zarząd Dróg ponosi
opłaty z tego tytułu na podstawie stawki, która ustalana jest w umowie zawartej pomiędzy
PZD w Kole, a Urzędem Miejskim w Kole i wynosi 0,10 zł za 1m2 rocznie.
Pan Łączkowski poinformował także, że Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole
ustalił opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu miejskiej
kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Koła w wysokości 9 gr/m2 za miesiąc.
Pan Łączkowski zasygnalizował, iż stawka ustalona przez MZWiK w Kole jest bardzo
wysoka i należałoby wyjaśnić tą kwestię z Prezesem MZWiK w Kole.
Zarząd po krótkiej dyskusji postanowił o skierowaniu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
do Burmistrza Miasta Koło i Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole
pisma z prośbą o wyjaśnienie przyczyny ustalenia tak wysokiej stawki.
W kolejnej części Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
•

Pismo Wójta Gminy Chodów (KDBP.7226.29.2019) z dnia 28 czerwca 2019 r. z
prośbą o zaplanowanie w budżecie na rok 2020 i przekazanie na rzecz gminy Chodów
środków finansowych z przeznaczeniem na 4 krotne wykaszanie w pełnym zakresie
poboczy i rowów przydrożnych znajdujących się przy drogach powiatowych
przebiegających przez gminę Chodów.
Zarząd po krótkiej dyskusji zauważył, że to bardzo kosztowne zadanie i nie widzi
możliwości przekazania
na rzecz gminy Chodów wnioskowanych
środków
finansowych.
Zarząd jednocześnie wyraził chęć udzielenia pomocy o charakterze interwencyjnym (w
newralgicznych miejscach na terenie Gminy).
Odpowiedź na w/w pismo przygotuje Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

•

Pismo Wójta Gminy Osiek Mały (Nr IZD.7234.31.2019) z dnia 28 czerwca 2019 r. z
propozycją podjęcia wspólnie z Powiatem Kolskim zadania drogowego polegającego
na budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Dęby Szlacheckie Plebanki. Urząd Gminy w Osieku Małym zarezerwował w budżecie gminy w roku
bieżącym na ten cel 50 000 zł.
Zarząd nie widzi możliwości realizacji w/w zadania wspólnie z Gminą w bieżącym
roku budżetowym z uwagi na ograniczone środki finansowe Powiatu przeznaczone na
zadania drogowe realizowane wspólnie z Gminami.
Odpowiedź na w/w pismo przygotuje Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

•

Pismo PZD w Kole (PZD/2211DT/132/2019) z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
wspólnej realizacji z Gminą Koło inwestycji polegającej na przebudowie drogi
powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy w zakresie
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chodnika na odcinku ok. 165 mb. PZD informuje, że szacowana wartość w/w zadania
kształtuje się na poziomie 150 000 zł (roboty budowlane + nadzór inwestorski).
Realizacja zadania wymagałaby współpracy finansowej Powiatu i Gminy w
poniższych rozgraniczeniach:
50% Powiat Kolski - 75 000 zł
50 % Gmina Koło - 75 000 zł.
Powiatowy Zarząd Dróg wnosi o podjęcie uchwał budżetowych w wyżej wskazanych
kwotach na inwestycję pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości
Kiełczew Smużny Pierwszy".
Zarząd wyraził zgodę na podjęcie w/w wspólnej z Gminą Koło inwestycji drogowej.
Potrzebne środki finansowe na uruchomienie inwestycji zostaną zabezpieczone
wprowadzone do budżetu Powiatu Kolskiego na lipcowej Sesji Rady Powiatu
Kolskiego.
•

Pismo PZD w Kole (PZD/2211DT /134/2019) z dnia 1 lipca 2019 r. z informacją o
upłynięciu
terminu składania ofert na "Rozbudowę ulicy Nagórnej w Kole". W
wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.
Powiat Kolski na realizację w/w zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 8 997298, 52
zł. Cena niższej oferty przekracza o 102 70 l, 47 zł szacowaną wartość zamówienia.
Dodatkowo należy uwzględnić rezerwę finansową na nadzór inwestorski, oczyszczenie
Kanału Lubiny oraz wykonanie projektu i robót związanych z dodatkowymi robotami
energetycznymi. Przewidywany deficyt w stosunku do zabezpieczonych środków przy
wyborze najtańszej oferty wynosi 200 000 zł.
Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie
200000 zł na w/w inwestycję drogową. Kwota 200 tyś zł zostanie rozdzielona na rok
2019 i 2020.

Harmonogram płatności w zakresie środków poza wykonawcq obejmuje poniższe
kwoty:

Środki zabezpieczone dotychczas na wykonawstwo: 8 997298,50 zł
Środki na nadzór, robot)' energetyczne, odmulenie Kanału Lubiny: 102 701, 50 zł w
tym: 2019: 43 000,02 zł
2020: 59 701,48 zł

Ogółem dotychczas: 9 100000,00

zł
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Wartość wykonawstwa po przetargu: 9099999,99

zł

Deficyt: 200 000, 00 zł
Deficyt + środki po przetargu:
2019: 129 000, 00 zł
2020: 71 000, 00 zł

Przedstawiony wyżej harmonogram płatności przygotowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w
Kole został zaakceptowany przez Zarząd.
Ponadto w drodze negocjacji i rozmów Zarząd postanowił o wystosowaniu pisma do
Burmistrza Miasta Koła z prośbą o dofinansowanie brakującej kwoty w wysokości 200 tyś zł
na "Rozbudowę ulicy agórnej w Kole" z następującym podziałem finansowym : Gmina
Miejska Koło w wysokości 50 % brakującej kwoty. Powiat Kolski w wysokości 50 %
deficytu.
Pismo w tej sprawie sporządzi Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
Ad,4

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
projekty Uchwał Rady Powiatu Kolskiego w sprawie:

Pani Mariola

Jóźwiak przedstawiła

•

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego

•

Wynajęcia 8 gabinetów w budynku głównym Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole na usługi w zakresie poradnictwa psychiatrycznopsycholo giczne go.

Zarząd zapoznał się z powyższymi nie wprowadzając uwag do projektów uchwał.
Następnie Pani Naczelnik powróciła do sprawy ugody zawartej w dniu 24.05.2011r.
wraz z późniejszymi aneksami pomiędzy Powiatem Kolskim, a PAK Kopalnią Węgla
Brunatnego Konin S.A. zgodnie z którą Powiat Kolski przekaże w drodze darowizny na rzecz
Kopalni nieruchomości gruntowe w miejscowości: Smólniki Racięckie, Szarłatów oraz
Łuczywno na cel publiczny tj. poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin
objętych własnością górniczą.
W zamian Powiat Kolski otrzyma drogę bitumiczną w rejonie załadowni węgla O/Drzewce o
długości około 820 m, oraz środki w kwocie 6 mln zł na wykup i budowę nowego odcinka
drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce. W tej kwestii w dniu 28 września 2017 roku
została podjęta przez Radę Powiatu Kolskiego Uchwała nr XXXVIII/257/2017 w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego.
Podjęto dyskusję na temat oddania na rzecz Kopalni nieruchomości gruntowych. Zarząd
postanowił o wykonaniu w/w uchwały Rady Powiatu Kolskiego, tym samym nieruchomości
gruntowe wskazane w uchwale zostaną przekazane na rzecz Kopalni.
Sprawa jest w toku.
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Następnie Pan Starosta przedstawił pismo Zarządu Województwa Wielkopolskiego
(DG-IJ.7740.20.2018) z dnia 21 czerwca 2019 roku z prośbą o ustanowienie na działce o nr
56/12, stanowiącej własność Powiatu Kolskiego, nieodpłatnego prawa służebności przejścia i
przechodu w celu umożliwienia dostępu działki 56/2 do drogi publicznej, tj. ulicy Księcia
Józefa Poniatowskiego.
Ponadto w piśmie podana jest informacja o zamiarze zbycia przez Województwo
Wielkopolskie prawa własności nieruchomości położonej w Kole przy ulicy Księcia
Poniatowskiego 25, działka nr 56/2. Powiat Kolski zabezpieczył środki finansowe na zakup
tej nieruchomości w kwocie 92 300 zł.
Pan Starosta polecił Pani Naczelnik przeprowadzenie
Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

rozmowy i wyjaśnienie tej sprawy z

Zastępca Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Dorota Szkudlarek przedstawiła
projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:
•

w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
egzaminacyjnego
nauczyciela

postępowania

zwiqzanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

kontraktoweg
a KWe"Strę'"gIUSowaniu:

Zarząd po omówieniu projektu uchwa
- wniosek poparło - 5 głosów
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O

Na przedstawiciela organu prowadzącego, a zarazem przewodniczącego
Panią Dorotę Szkudlarek

komisji wytypowano

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.37.43.2019.
•

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
egzaminacyjnego

postępowania

zwiqzanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego Pana

T

Zarząd po omówieniu projektu uchwały podOafI(wes tę g oso

",.
iu:

- wniosek poparło - 5 głosów
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.37.44.2019.
Na przedstawiciela organu prowadzącego, a zarazem przewodniczącego
Panią Dorotę Szkudlarek.

komisji wytypowano
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Pani Szkudlarek poruszyła następujące tematy:
l. Opinia Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (OKA040A.2019) z dnia 27 czerwca w
sprawie pisma Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr MOSIR.400.7.2019 z dnia
19.06.2019 r. dotyczącego prośby o rozważenie możliwości sponsorowania 39
Międzynarodowego Biegu Warciańskiego planowanego na dzień 20 października
2019 roku w zakresie zakupu nagród za zajęcie miejsc I-III dla najlepszych
zawodniczek i zawodników z powiatu kolskiego oraz dla najmłodszego l naj starszego
zawodnika biegu. Wydział OK proponuje na ten cel przeznaczyć 4500 zł.
Zarząd wyraził zgodę na zaproponowaną przez wydział OK kwotę. Pismo z
odpowiedzią przygotuje wydział OK.
2. Pismo Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (L.dz.WIL/Sk.-076-5417696/2019)
z dnia 25
czerwca 2019 roku. W związku z docierającymi sygnałami o przypadkach zachorowań
na groźne choroby zakaźne wśród naj młodszych pacjentów Wielkopolska Izba
Lekarska zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia regulacji w
Mieście Koło takich, by wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych dziecka
było jednym z kryteriów przyjęcia dziecka do publicznych placówek oświatowych.
Zarząd w tej sprawie nie podjął decyzji, wprowadzenie regulacji prawnych w mieście
Koło w w/w kwestii należy do kompetencji Urzędu Miejskiego w Kole.
3.

Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole z
prośbą o przeanalizowanie możliwości pozyskania środków unijnych w formie
pożyczki Jessica2 na realizację projektu modernizacji energetycznej budynku liceum.
Zarząd zapoznał się i powróci do tematu w terminie późniejszym,

Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych p. Szafrański przedstawił
projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.
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 jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.37.45.2019

Ad.7.
Skarbnik Pan Zygmunt Sołtysiak poinformował o przyznaniu dotacji celowej dla
Powiatu Kolskiego w ramach programu "Aktywna tablica" rozwijającego szkolną
infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019.
Powiat Kolski otrzymał wsparcie w wysokości 14000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy
dydaktycznych w Szkole Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym im. Św. Mikołaja w Zespole Opiekuńczo- Edukacyjno-Wychowawczym w
Kole.
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Wkład własny Powiatu w zadanie wynosi 3 500 zł. Łączna wartość
zł.
Następnie
Skarbnik
poinformował
o naborze wniosków
pn." Ogólnopolski program finansowania
usuwania wyrobów
Program realizowany będzie w latach 2019-2023.
Na tą chwilę beneficjentami programu są jednostki samorządowe na

zadania wyniesie 17 500
w ramach
programu
zawierających
azbest".
poziomie gminnym.

Zarząd przyjął do wiadomości.

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:
1. Pismo Stowarzyszenia
Forum Gospodarcze
"Aktywne
Koło" z propozycją
współorganizacji
wraz
z Burmistrzem
Miasta
Koła
Kolskich
Targów
Przedsiębiorczości organizowanych w dniu 7.09.2019 roku oraz o wsparcie finansowe
w kwocie 7000 zł.
Zarząd nie wyraził zgody na wsparcie finansowe. Pismo z odpowiedzią przygotuje
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.

2. Pismo "Wydawnictwo - Przegląd Koniński" Sp. z 0.0. z siedzibą w Koninie, jako
współorganizatorzy XXIII Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów zwracają się z prośbą o
ufundowanie nagrody rzeczowej o wartości około 1000 zł dla najpopularniejszego
sołtysa z powiatu słupeckiego.
Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 1000 zł.
Sprawą zajmuje się Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego.
3. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kole z dnia 12 czerwca 2019 roku z
prośbą o wsparcie finansowe, niezbędne dla przygotowania uroczystości 100 rocznicy
powstania Policji Państwowej. Uroczystości powiatowe zostały zaplanowane na dzień
2 sierpnia br.

Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 1000 zł. Środki finansowe
będą pochodzić z budżetu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Pismo zostało
skierowane do Pana Roberta Jokiela, który zajmie się tą sprawą.

4. Pismo Mieszkańców wsi Waki z Gminy Kościelec z ponowną prośbą o udrożnienie
rzeki Warty w m. Waki oraz o umożliwienie przejazdu promem mieszkańcom wsi
Waki maszynami rolniczymi na drugą stronę rzeki.
Pismo zostało skierowane do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z
poleceniem rozmowy w/w sprawie zastępcy naczelnika Wydziału OŚ z Panem
Wicestarostą.
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5. Pismo Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Poznaniu (WSzW.Poz.- WOZp.0732.120.2019) z dnia 24 czerwca 2019 r w sprawie wyrażenia opinii do projektu
inwestycji drogowej pn.i., Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P ŁuczywnoDrzewce. WszW w Poznaniu informuje, że obszar opracowania nie koliduje z
wojskowymi terenami zamkniętymi MON oraz w rejonie opracowania nie występują
wojskowe urządzenia teletechniczne. Ponadto planowana inwestycja nie przebiega w
ciągu drogi o znaczeniu obronnym, w związku z powyższym nie wniesiono uwag do
projektu inwestycji drogowej.
Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad.9.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Katarzyna Grzelak

····0
Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidlowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
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