Protokół nr 0022.41.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 09 sierpnia 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył St osta Robert
Kropidłowski.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik ru 1 do protokołu):
1. Robert Kropidłowski
2. Waldemar Banasiak
3. Zbigniew Szarecki
4. 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

iem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia
Ad.1
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

22.40.2019

z dnia 31 lipca 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym pr tokół został
przyjęty i podpisany.
Ad.3
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele

Powiatowego Zarządu Dróg w

le na czele

z p. Dyrektorem Kujawą.
W trakcie posiedzenia poruszono tematy związane z następującymi pismami:
1. Radnego Rady Miejskiej w Kłodawie p. Frątczaka - dot. wykonania p epustów na
drodze powiatowej

(ul. Łęczyckiej

w Kłodawie)

łączącej

się z d gą gminną

prowadzącą do Szkoły Podstawowej w Wólce Czepowej oraz wykonan a rowu przy
w/w drodze powiatowej

w m. Rycerzew na skrzyżowaniu

Podgaje

- Rdutów.
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Dyrektor Kujawa poinformował, że w związku z w/w sprawą została prz

rowadzona

wizja w terenie. Zarząd przyjął do wiadomości.
2. Mieszkańców
nawierzchni

ul. Kolskiej w Osieku Małym - dot. wybudowania
asfaltowej

oraz

przejścia

dla pieszych,

wykaszania rowu. Dyrektor Kujawa poinformował,

a także

na

1. Kolskiej

syst

atycznego

że wystosował już odpowiedź

w tej sprawie. Zarząd przyjął do wiadomości.
3. Radnego Rady Miejskiej w Kole p. Sobolewskiego - dot. utworzenia d
miejsc parkingowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3483P - ul. Tuwima
w Kole. Dyrektor Kujawa poinformował, że wystosował już odpowiedź
Zarząd przyjął do wiadomości.
4. Wydziału

i Budownictwa,

Architektury

o wszczęciu postępowania

AB

6740.1.2.2019

-

za iadornienie

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu

a realizację

inwestycji drogowej dla "Budowy odcinka drogi powiatowej nr 3206P
Drzewce".

Zarząd poprosił

p. Molską z Wydziału

Architektury

o wyjaśnienia związane z terminem wszczęcia postępowania

i B

w w/w s rawie oraz

podkreślił pilność wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w terminie
umożliwiającym

złożenie wniosku o dofinansowanie

zadania w ramac

Funduszu

Dróg Samorządowych.
5. Marszałka Województwa Wielkopolskiego, DI-III.8011.35.2019

- prośba

wyrażenie

opinii dla przebiegów dróg wojewódzkich na terenie województwa wiei opolskiego.
Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje w tej sprawie stosowną uchwałę Zarz
6. Radnych Rady Powiatu Kolskiego: p. Ochędalskiej, p. Marciniaka i p. Bańskiego
dot. zabezpieczenia
wraz

-

środków finansowych na wykonanie dokumentacji budowlanej

z uzyskaniem

niezbędnych

uzgodnień

i decyzji

administra yjnych

na

przebudowę drogi powiatowej nr 3431 P na odcinku Dzióbin - Rysin
Bierzwienna (droga wojewódzka nr 263). Zarząd powróci do tematu p
zadań drogowych

do realizacji

w latach kolejnych

w ramach

wyborze

Fun

Samorządowych.
7. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221/DT/I09/2019

- pismo

o Posła na

Sejm RP p. Galemby w sprawie naprawy drogi powiatowej nr 3419P na odcinku
Sokołowo - Kamień. Zarząd zapoznał się.

2

8. Gminy Chodów, KDBP.7226.33.2019

- dot. zaplanowania w budżecie powiatu na

2020 r. środków finansowych na remont drogi powiatowej nr 3413P na o cinku od m.
Niwki do granicy z Gminą Dąbrowice. Zarząd powróci do tematu przy

orze zadań

drogowych

szu

do

realizacji

w

latach

kolejnych

w

ramach

Fun

Dróg

Samorządowych.
9. Powiatowego

Zarządu

Dróg

w

Kole,

PZD/54/SL-ZUD

2019-202 /1/2019

-

informacja o dokonaniu otwarcia ofert w ramach przetargu na świad zenie usług
zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/202 . Wpłynęło
5 ofert, które obejmują zimowe utrzymanie na 8 z 12 rejonów, stwierdzon

wzrost cen

w stosunku do ubiegłego sezonu od 8,57% do 41,72%. Zarząd wyra ił zgodę na
podpisanie umów na odcinki, na których wzrost ceny w stosunku do ub egłego roku
nie przekracza 16%, w pozostałym zakresie PZD ponownie ogłosi przetar
10. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/2211DTI171/2019
właściciel

firmy P.H.U.

"JOLMAR"

z Zabłocia

- do PZ

w sprawie

zakupu elementów

stalowych z rozbiórki mostu w Barłogach ("Przebudowa mostu na rze eRgilewce
w miejscowości Barłogi"). Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż 5 szt. dwut
obowiązującej obecnie rynkowej cenie skupu złomu (700 zł/t).
11. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/5421IDT/ZPIP/I03/2019

- d t. problemu

związanego ze sprzedażą przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katast
kopii map zasadniczych

dla terenów gminy wiejskiej Koło. Obecnie

mapy me przedstawiają
p. Zawadzką

istniejącego

z Wydziału

zagospodarowania

OK o wyjaśnienia

aktualnych
przedawane

terenu.

w tej sprawie.

Pa

Zawadzka

poinformowała, że PZD wnioskował o kopie map, dla których nie aktua izuje się już
rastrów w związku z przeprowadzoną

aktualizacja bazy GESUT dla gm ny wiejskiej

Koło. Dlatego mapa o jaką wnioskuje PZD nie będzie miała w ch 'li obecnej
odzwierciedlenia

w terenie. Niemniej jednak Wydział GK może sprzeda' PZD kopię

takiej mapy.
12. Powiatowego

Zarządu

środków finansowych

Dróg w Kole, PZD/221IDT/16112019

-

dot. uchwalenia

(ok. 150.000,00 zł) na zlecenie opracowania

okumentacji

projektowej na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3414P Przede

- Dziwie -

Nowa Wieś". Partycypacja

niesie 60%

w kosztach opracowania

dokumentacji

Powiat, 40% Gmina Przedecz. Zarząd wyraził zgodę.
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13. Powiatowego

Dróg w Kole, PZD/221IDT/160/2019

Zarządu

środków finansowych

- dot. uchwalenia

(ok. 60.000,00 zł) na zlecenie opracowania

d kumentacji

projektowej na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3411 P od drogi krajowej nr
DK 92 w kierunku miejscowości

Rdutów". Partycypacja w kosztach

pracowania

dokumentacji wyniesie 60% Powiat, 40% Gmina Chodów. Zarząd wyraził
14. Powiatowego

Zarządu

środków finansowych

Dróg w Kole, PZD/221 /DT /162/2019

godę.

- dot. uchwalenia

(ok. 150.000,00 zł) na zlecenie opracowania

d kumentacji

projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 3431 P Dzióbin - Rysi
Bierzwienna".

Partycypacja

w kosztach opracowania

Kolonia -

dokumentacji

iesie 60%

Powiat, 40% Gmina Kłodawa. Zarząd przyjął do wiadomości.
15. Gminy Babiak - uchwała Rady Gminy Babiak w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Babiak z dnia 15 lutego 2019

r IV/41/19

sprawie udzielenia pomoc

finansowej

Powiatowi Kolskiemu na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie

rzebudowy

f. W

drogi powiatowej na terenie Gminy Babiak. Zarząd podjął decyzję, iż ni celowe jest
rozpoczynanie

nowego zadania inwestycyjnego.

W związku z tym

da Gminy

Babiak powinna zmienić nazwę zadania przyjętego Uchwałą nr VII/9 /19 z dnia
31 maja 2019 r. poprzez wykreślenie przebudowy drogi powiatowej nr 3
- Przedecz w zakresie dokumentacji budowlano - wykonawczej.

Dyrektor Kujawa poinformował o:
•

skierowaniu

pisma do Regionalnej

odprowadzanie

Izby Obrachunkowej

w sprawie

stawek za

wód opadowych i roztopowych jakie obowiązują w m eście Kole

w związku z zakwestionowaniem

przez PZD sposobu ich ustalenia pr ez Miejski

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole. Powiatowy Zarząd Dróg wole
umowę z Gminą Miejską Koło na odprowadzanie
w systemy

kanalizacji

deszczowej

będącej

zawarł

wód opadowych i r ztopowych

własnością

Umowa została zawarta od 01.01.2019 r. do 3l.12.2019

Gminy Miej kiej Koło.
r. przy stawce

noszącej

O, l O zł netto rocznie za 1 nr'. W przypadku odprowadzania w/w wód w systemy
kanalizacji

deszczowej

będącej

własnością

Miejskiego

Zakładu

i Kanalizacji w Kole została przyjęta przez MZWiK stawka 0,09 zł netto riesięcznie
za 1 m", co daje wzrost opłaty o 1080% za tą samą usługę. Ponadto MZ
umowę (która powinna obowiązywać od 01.08.2019 r.) z błędnie okreś oną stroną
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umowy. Po dyskusji w tym temacie ustalono, że Powiatowy Zarząd Dr g wystosuje
pismo do MZWiK z informacją, że do czasu wyjaśnienia sprawy będzi

dokonywał

opłat wg stawek wynikających z umowy podpisanej z Gminą Miejską Ko o.
•

zgłoszeniu robót poprawkowych Miejskiemu Zakładowi Usług Komunał ych w Kole
w związku z licznymi interwencjami dot. zanieczyszczeń w miejscach

ostojowych

przy krawężnikach w ciągu ulic powiatowych (m.in. ul. Niezłomnych, Br niewskiego
i Sienkiewicza). Powiatowy Zarząd Dróg wezwał MZUK do uprzątnięci
parkingowych. MZUK w odpowiedzi poinformował o wykonaniu zad
należyty powołując się na podpisanie protokołu odbioru oraz dokona
przez Powiat. Starosta poprosił aby pracownicy PZD zwracali więks

uwagę na

dokładne dokonywanie odbiorów.
•

braku ofert na zakup ciągnika rolniczego. Powiat zabezpieczył

na te

cel środki

w wysokości 120.000,00 zł, Dyrektor Kujawa proponuje zwiększenie t j kwoty do
212.000,00 zł, z czego 180.000,00 zł na zakup ciągnika, a 32.000,00 na akup pługa
odśnieżnego

- środki pochodzić

będą z przesunięcia

z zadania za up kosiarki

wysięgnikowej. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Zarząd zapoznał się z wysokością niewykorzystanych

środków przezn czonych na

inwestycje drogowe w poszczególnych gminach:
•

w związku z rozliczeniem

zadań dotyczących przebudowy dróg na te enie Gminy

Osiek Mały powstała kwota niewykorzystanych
Zarząd wyraził
nawierzchni

zgodę na przekierowanie

odcinka drogi powiatowej

80.000,00 zł na zadanie "Przebudowa

środków w wysokości

pozostałych

środków

z " rzebudowy

m 3418P Ochle - Młynek"
nawierzchni

8.527,57 zł.

wysokości

odcinka drogi po jatowej m

3423P Osiek Wielki - Czołowo";

•

w związku z realizacją zadań dotyczących
Kłodawa powstała kwota niewykorzystanych
Proponuje się przekierowanie

przebudowy

drogi na te

środków w wysokości

pozostałych środków z "Przebudowy

Gminy
.658,59 zł.

ode nków drogi

powiatowej m 3405P na terenie Gminy Kłodawa" w wysokości 59.000, O zł (środki
Powiatu, zgodnie z partycypacją

50% Powiat, 50% Gmina) na zad

ie "Remont

odcinków chodników w ciągu ulic powiatowych w Kłodawie" . Zarząd powróci do
tematu po dokonaniu wizji w terenie;
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•

w związku z rozliczeniem zadań dotyczących przebudowy
Olszówka powstała kwota niewykorzystanych
Proponuje

się podjęcie

uchwał

dróg na te nie Gminy

środków w wysokości 7 .563,60 zł.

budżetowych

w celu

zagospodaro

pozostałych środków finansowych z zadań: "Przebudowa drogi powiato
Dębowiczki

Głębokie"

oraz

"Przebudowa

drogi

powiatowej

ania

w/w

ej nr 3438P
nr

3415P

w miejscowości Krzewata". Zarząd powróci do tematu.
AdA

Skarbnik przedstawił

wykonanie

planu dochodów, wydatków,

rozchodów

rzychodów

Powiatu za I półrocze 2019 r. Zarząd zapoznał się.

Ad.5
Starosta omówił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:
•

w sprawie udzielenia

pełnomocnictwa

Zastępcy Dyrektora

Powiatow go Urzędu

Pracy w Kole (do realizacji programów specjalnych).
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 0025.41.52.2019
•

w sprawie udzielenia

pełnomocnictwa

Pracy w Kole (do składania

Zastępcy Dyrektora

oświadczeń

woli w imieniu

Powiatow go Urzędu
Powiatu

Kolskiego

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności).
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 0025.41.53.2019
•

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

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 0025.41.54.2019
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Następnie Zarząd podjął decyzję (nr GN.P.6844.5.2019)

w sprawie wygaśnię ia trwałego

zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Kole dla nieruchomości położonej w

iejscowości

Katarzyna, gm. Przedecz.

Ponadto Zarząd udzielił pełnomocnictwa dla:
•

radcy prawnego p. Ratajczyk do reprezentowania Powiatu Kolskiego pr ed sądami,
organami egzekucyjnymi oraz innymi osobami i instytucjami we wszystki h sprawach
dot. opróżnienia

i wydania

lokali mieszkalnych

położonych

w bu ynku przy

ul. Sienkiewicza l w Kole (BRZ.0027.5.2019);
•

Zastępcy Dyrektora

Powiatowego

Urzędu Pracy p. Wieczorek

do p zyskiwania

środków finansowych i składania oświadczeń woli, podpisywania umó
prawnych

dot.

projektów

współfinansowanych

realizowanych

z Europejskiego

zobowiązań wynikających

w ramach

Funduszu

programów

Społecznego

cywilnoo eracyjnych

oraz do zaciągania

z realizacji projektów i gospodarowania

ty) i środkami

(BRZ.0027 .6.2019).

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
1. UKS Victoria Koło - prośba o wyrażenie zgody na udostępnienie

dl

gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

w

rozgrywania

sobotnich meczów ligowych w ramach Wielkopolskiej

3 Ligi Piłki

Siatkowej Kobiet. Opinia Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji (OK.425 .. 2019) jest
negatywna z uwagi na konieczność obecności pracownika w dzień wolny
będzie generowało

dodatkowe

koszty. Zarząd podtrzymał

opinię Wy

iału i nie

wyraził zgody na udostępnienie sali. Wydział OP udzieli odpowiedzi.
2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.19.
ujęcia w planie finansowym dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PS

w kwocie

50.522,50

ćwiczebnych

z zakresu

pierwszej pomocy oraz ewakuacji i zakup mobilnego

symulatora

zł z przeznaczeniem

kwalifikowanej

na zakup manekinów

zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego. Zarząd wyraził zgodę.
3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.20.
ujęcia w planie finansowym

środków w kwocie 74.793,00

zwiększenia budżetu KPPSP z przeznaczeniem

019 - dot.

zł pocho zących ze

na uposażenia dla funk .onariuszy ,
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..

"

nagrody uznaniowe oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla

jonariuszy.

Zarząd wyraził zgodę.
4. Wydział

Ochrony

Środowiska,

Rolnictwa

i Leśnictwa,

.4.2019

sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 r. Zarząd
5. Inspektor ds. zarządzania

ruchem na drogach i organizacji publiczneg

-

poznał się.
transportu

zbiorowego - sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2 19 r. Zarząd
zapoznał się.
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.GK. 7l.2l.2019
KCz-korekta

sprawozdania Rb-N za II kwartał 2019 r. Zarząd zapoznał

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.GK.

ę.
71.22.2019

KCz - bilans oraz rachunek zysków i strat za II kwartał 2019 r. Zarząd za oznał się.
8. Pion Bezpieczeństwa
wydatków

w dziale

dofinansowanie

i Zarządzania,
754 rozdział

jednostek

BZ.3026.2.2019
75412

Ochotniczych

§2710

- dot.
o kwotę

Straży Pożarnych

RP z ter

u powiatu

kolskiego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zarząd wy aził zgodę.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski
2. Waldemar Banasiak
3. Zbigniew Szarecki
4. Henryk Tomczak
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