
Protokół nr 0022.39.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 24 lipca 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 745• Obradom przewodniczył Sta osta Robert

Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 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 obecnoś i stwierdził

wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych porzą kiem 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 nr 022.38.2019

z dnia 10 lipca 20] 9 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym pl tokół został

przyjęty ipodpisany.

Ad.3

Pani Wypychowska z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poruszył temat dot.

przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej włas ość Powiatu

Kolskiego położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 14. Pani Wypychowska zapyt ła o kwestie

związane z ewentualnym zwolnieniem z podatku VAT. Skarbnik poinf rmował, że

analogicznie do wcześniejszej sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewi za 27 (tzw.



sejmik) Powiatowi będzie przysługiwało zwolnienie z podatku VAT. Skarbnik p

najbardziej wiążąca w tym temacie byłaby opinia Dyrektora Krajowej Informacji

Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego, który

w dniu 1 października 2019 r. Cena wywoławcza wynosi 1.745.000,00 zł, wadium -

87.250,00 zł. W skład komisji przetargowej wejdą: Wicestarosta, Naczelni Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami, p. Witkowska z Wydziału Gospodarki Nieruc omościami

oraz p. Szafrański. Ogłoszenia o przetargu ukażą się w dzienniku o zasięgu ogó nopolskim,

Przeglądzie Kolskim, portalu e-koło, na stronie internetowej Starostwa oraz stroni BLP.

Ponadto Zarząd podjął decyzję (m GN.P.6844.4.2019) w sprawie ustanowie 'a trwałego

zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kole nieruchomością przez czoną pod

przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej położonej w Kole, przy ul. Toruński' (nr działki

1/24).

Ad.4
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Szkudlarek przedst iła projekt

uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie odwolania Pana Jarosława Wasi ewskiego ze

stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Technicznych 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 0025.39.49.2019

W związku z podjęciem powyższej uchwały p. Wasilewski zostaje odwolany z stanowiska

dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole z dniem 31 sierpnia 2019 r. Z ąd Powiatu

wyznaczył p. Katarzynę Poronin jako pełniącą obowiązki dyrektora od Ol wrze' ia do czasu

rozstrzygnięcia konkursu,

Ponadto p. Szkudlarek poinformowała o następujących sprawach:

1. wynikach egzaminów maturalnych 2019 w szkołach, dla których Powiat est organem

prowadzącym. Zarząd zapoznał się;

2. planowanym spotkaniu z dyrektorami szkół ponadpodstawowych w spra ie naboru na

rok szkolny 2019/2020;
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3. piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, OZ- 700-8/19 -

prośba o wsparcie finansowe działań informacyjno - edukacyjnych mając ch na celu

upamiętnienie funkcjonowania służb sanitarnych i istnienia Państwow . Inspekcji

Sanitarnej na terenie powiatu kolskiego w związku z jubileuszem 100 lecia służb

sanitarnych oraz 65-lecia funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarn . w Polsce.

Zarząd wyraził zgodę na wsparcie w kwocie do 1.000,00 zł. Wydział OK powiadomi

jednostkę.

4. piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole

zaproszenie do współorganizacji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS,

w której udział wezmą uczniowie ze szkół ponadpodstawowych z ter u powiatu

kolskiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole zwraca ię również

z prośbą o zakup upominków dla laureatów w kwocie 600,00 zł. Zarząd raził zgodę

na współorganizację i zakup upominków. Wydział OK powiadomi jednost ę.

5. powróciła do pisma Liceum Ogólnokształcącego w Kole dot. zabezpiecze ia środków

finansowych w kwocie ok. 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup proje ora. Zarząd

wyraził zgodę na zakup, środki finansowe na ten cel

w późniejszym terminie. Wydział OK powiadomi szkołę.

6. piśmie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i

w Koninie - zaproszenie do współorganizacji oraz objęcia patronatem wy arzenia pt.:

"Noc Zawodowców", które odbędzie się 4 października 2019 r. Celem

przedsięwzięcia jest promocja kształcenia zawodowego i dualnego

i młodzieży oraz wsparcie w zakresie orientacji zawodowej dosto owanej do

krajowego i lokalnego rynku pracy. Zarząd wyraził zgodę na objęcie pat natem oraz

wsparcie organizacji wydarzenia w kwocie do 1.00000 zł. Wydział O

jednostkę.

Skarbnik zwrócił uwagę na wysokie wykonanie planu finansowego za I półr cze 2019 r.

w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym w Kole w paragrafach dotyczących

zakupu usług, zakupu energii, zakupu materiałów. Starosta polecił spotkać si z dyrektor

Budzińską w tej sprawie.

Ad.5
Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie przekazania

środków trwałych dla Zespołu Szkól Technicznych w Kole.
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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 0025.39.50.2019

Ad.6

Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące pisma:

l. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, IR-VII.801.7.171.2019.2 informacja

O ujęciu na liście zadań powiatowych w ramach Funduszu Dróg Sam rządowych

zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia Leśnica".

Zarząd przyjął do wiadomości.

2. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, IR-VIl.801.7.233.2019.2 informacja

o ujęciu na liście zadań powiatowych w ramach Funduszu Dróg Sam rządowych

zadania "Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu". Zarząd przyjął do wiad mości.

3. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, IR-VIl.801.7.232.2019.2 informacja

o ujęciu na liście zadań powiatowych w ramach Funduszu Dróg Sam rządowych

zadania , zebudowa drogi powiatowej nr 3400P". Zarząd przyjął do wia

zamieszkały w l w - oferta sprzedaży kolekcji

szt. rrrprez i wydarzeń w powiecie kolskim wraz z przenies eniem praw

autorskich + wykonanie 50 szt. fotogramów na wystawę o powie ie kolskim.

Wnioskodawca wycenił wartość kolekcji oraz wykonania wystawy na kw tę 7.500,00

zł. Zarząd wyraził zainteresowanie zakupem kolekcji i upoważnił Wi starostę do

negocjacji ceny.

5. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/221/DTIl19/2019 - pismo o Wydziału

Gospodarki ieruchomościami dot. uregulowania stanu prawnego gruntr położonego

na skrzyżowaniu ulic Szkolna - Kościuszki - Żałobna w Przedczu, Zarz d przyjął do

wiadomości, sprawą zajmie się Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

6. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie, SKO-PE-4191/7/2019 utrzymanie

w mocy zaskarżonego postanowienia Zarządu Powiatu Kolskiego w przedmiocie

zajęcia stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów w ostępowaniu

egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego nr 20/ O 18 (sprawa
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dot. zajęcia pasa drogowego). Zarząd przyjął do wiadomości sprawą jmuje się

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

7. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie, SKO-PE-4191/8/2019 - trzymanie

w mocy zaskarżonego postanowienia Zarządu Powiatu Kolskiego w p zedmiocie

zajęcia stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów w po tępowaniu

egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego nr 9120 9 (sprawa

dot. zajęcia pasa drogowego). Zarząd przyjął do wiadomości, sprawą jmuje się

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

8. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, 449-SEE-

1.711.35.19.ML - dot. przekazania informacji anowienia

w sprawie stanowiska wierzyciela (sprawa dot. JęCIa pasa

drogowego). Zarząd skierował pismo do Powiatowego rog.

9. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Ś ódmieście,

1435.SEE.711.3.930.2019.AP - dot. przekazania informacji ateczności

postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela (sprawa p. ot. zajęcia

pasa drogowego). Zarząd skierował pismo. do Powiatowego Zarzą u

amieszkały w - zażalenie na postanowiei ie Zarządu
------'-----
Powiatu Kolskiego lU' POS. l 0.49.1.2019 ( -t. wystawienia tytułu wy onawczego

w sprawie zajęcia pasa drogowego). Zarząd skierował pismo do Powiatowego Zarządu

Dróg.

11. Starosta Powiatu Kolskiego, OZ.033.32.2019 - odpowiedź na pismo Ur

Chodów dot. zabezpieczenia przez Powiat środków finansowych z przezn czeniem na

czterokrotne wykoszenie pasów drogowych dróg powiatowych na ter nie Gminy

Chodów. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe oraz konieczność utrzymania

jednolitych standardów na wszystkich drogach powiatowych Zarząd nie widzi

możliwości przekazania oczekiwanych środków finansowych.

12. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.0712.1 08.2019 - dot. wyraże 'a zgody na

zatrudnienie pracownika ochrony z uwagi na zapewnienie uczniom i P' cownikom

szkoły bezpiecznych warunków oraz osoby na stanowisku starsze g referenta

w sekretariacie w celu sprawnego funkcjonowania placówki. Zarząd nie raził zgody

na zatrudnienie pracownika ochrony, do zatrudnienia osoby
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•

w sekretariacie Zarząd powróci po dokonaniu analizy zakresów o owiązków

zatrudnionych już osób. Wydział OK powiadomi szkołę.

Ponadto Zarząd Powiatu Kolskiego:

• postanowił (3/39/2019) uzgodnić pozytywnie w całości projekt miejsco ego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej - część II

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (wniosek Burmistrza ła z dnia

12.07.2019 r., znak IP.6722.6.2018).

• wyznaczył p. Annę Krupińską na protokolantkę komisji konkursowej

z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego P

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

......... ~

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęcinski

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

związku

--------.............................. ' .
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