Protokół nr 0~2.45.20n
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 3 września 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył

Starosta Robert

Kropidłowski.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik m l do protokołu):
l. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
oraz
~gmunt

Sołtysiak - Skarbnik

Artur Szafrański - Sekretarz
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 nr 0022.44.2019
z dnia 29 sierpnia 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad.3
W posiedzeniu uczestniczyli

p. Wojtysiak - zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji

i Ruchu Drogowego oraz p. Kujawa - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.
Poruszono

temat związany

ze zmianą organizacji

ruchu drogowego

na skrzyżowaniu

Kolejowa - Blizna - Piaski w Kole. Zebrani dyskutowali na temat obecnie obowiązującego
rozwiązania

(pierwszeństwo

przejazdu

na ul. Blizna - Piaski,

ul. Kolejowa

- droga

podporządkowana)
(tymczasowe

oraz na temat ewentualnych możliwości wprowadzenia innych rozwiązań

mini rondo, wyniesione

przejście dla pieszych). Poruszono

także kwestię

usunięcia drzewa, które ogranicza widoczność na skrzyżowaniu, p. Kujawa poinformował, że
występował

do Burmistrza

Koła

i jego

poprzedników

już

trzykrotnie

z wnioskiem

o wyrażenie zgody na wycinkę wlw drzewa, za każdym razem odpowiedź była odmowna.
Ostatecznie Zarząd postanowił pozostawić obecnie obowiązującą organizację ruchu na w/w
skrzyżowaniu

do końca bieżącego

roku. Dyrektora

Kujawę poproszono

o sprawdzenie

możliwości technicznych budowy tymczasowego mini ronda lub wyniesionego przejścia dla
pieszych na skrzyżowaniu, a także umieszczenia wysepek na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II
z ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Powstania Warszawskiego w Kole.

związane z następującymi pismami:

Następnie poruszono temat
1.

I,

zamieszkałego

ioskodawcy
Dyrektor Kujawa poinformował,
prowadzi

Wydział

- dot. wykupu działki

w

zajętej

poszerzenie

drogi powiatow j,

że dokonano już podziału nieruchomości,

ieruchomości

i Ochrony

Środowiska.

Zarząd

sprawę

przyjął

do

wiadomości.
2. Powiatowego
koncepcji

Zarządu Dróg w Kole, PZD/544/DT/ZP/P/I10/2019

projektowej

w zakresie

budowy

skrzyżowania

- uzgodnienie

w miejscu

przecięcia

obwodnicy i drogi powiatowej nr 3442P ul. Cmentarnej w Dabiu wraz z uwagami.
Zarząd zapoznał się.

3. Powiatowego

Zarządu

Dróg

w Kole,

PZD/54/SL-ZUD-PN

131201911/2019

-

informacja z otwarcia oferty w ramach przetargu na zakup i dostawę materiałów (soli
drogowej i piasku płukanego) do zimowego utrzymania dróg. W terminie wpłynęła
jedna oferta, stwierdzono wzrost cen w stosunku do ubiegłego sezonu - sól drogowa
o 11,11%, piasek płukany o 9,75%. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy
z firmą, która złożvła ofertę.

ej, zamieszkałej w

4. p. I
zajęc=

p<:!S<1

- wniosek o umorzenie opłat za

urogowego. Dyrektor Kujawa przybliżył sprawę członkom Zarządu, brak

podstaw do umorzenia opłat. Sprawę prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
5,

Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego

w Koninie,

SKO-PE-4191/11/2019

utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia nr POS.7.49.2.2019

w całości (dot.

postępowania egzekucyjnego

w sprawie zajęcia pasa drogowego). Zarząd przyjął do

wiadomości. Sprawę prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
6. Naczelnika

Trzeciego

Urzędu Skarbowego

1.711.7007-3.19.ML
postanowienia

-

dot.

przekazania

nr POS.10.49.1.2019.

Warszawa - Śródmieście,
informacji

w

kwestii

] 449-SEEostateczno 'ci

Odpowiedzi udzieli Powiatowy Zarząd Dróg,

który prowadzi sprawę.
7. Wójta Gminy Koło, DP.7226.4.2019
udzielenia

pomocy

z przeznaczeniem

finansowej

- uchwała Rady Gminy w Kole w sprawie

z budżetu

Gminy Koło dla Powiatu

na wykonanie przebudowy drogi powiatowej

Kolskiego

nr 3424P w 2019

roku. Zarząd przyjął do wiadomości.

Dyrektor Kujawa powrócił do tematu wypłaty odszkodowania

na rzecz firmy Szurgot Sp.

z 0.0. Starosta poprosił aby sprawą zajął się radca prawny Powiatowego Zarządu Dróg.

Ponadto dyrektor Kujawa omówił projekt uchwały

Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

wyrażenia opinii w sprawie przebiegów dróg wojewódzkich na terenie powiatu kolskiego.
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 0025.45.59.2019

Ad.4
Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
1. Zespół Szkól Ekonomiczno
informacja

o skutkach

- Administracyjnych

podwyżek

w Kole, ZSEA.311 0.5.20 19 -

w związku ze wzrostem

minimalnych

stawek

wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli . .::= rząd zapoznał się.
2. p.

zamieszkałej w

- dot. uruchomienia dodatkowego

porączerua autoousowego na linii Koło - Kł
młodzieży

do szkoły w Kłodawie.

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

awa o godz. 7°°, które ułatwi dojazd

Prośba dot. także wcześniejszego

otwierania

w Kłodawie, gdyż obecne połączenie autobusowe

jest ok. godz. 630 co powoduje, że młodzież musi czekać przed szkołą na jej otwarcie.
Zarząd wyraził zgodę na wcześniejsze

otwieranie szkoły, w kwestii dodatkowego

3

· ,.
połączenia autobusowego na chwilę obecną brak zgody Zarządu. Wydział Oświaty
Kultury i Promocji powiadomi dyrektora ZSP w Kłodawie.

Ad.5
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
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1. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
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4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
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