
Protokół nr 0022.82.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 3 czerwca 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godzinie 10°°. Obradom przewodniczył Starosta Robert

Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

oraz

O Artur Szafrański- Sekretarz

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).

Ad.l.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu 0022.81.2020 z dnia

27 maja 2020 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty

C- i podpisany.

Ad 3.

W posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa.

Korzystając z obecności Dyrektora Starosta odczytał uchwałę Rady Gminy Grzegorzew w sprawie

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Grzegorzew i zawarcia w tej sprawie umowy po-

między Gminą Grzegorzew a Powiatem Kolskim. Uchwała dotyczy realizacji zadania pn.: "Przebu-

dowa chodnika w Grzegorzewie na odcinkach ulic: Toruńska, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego

oraz Uniejowska".

Poruszono także temat podpisania umów na realizację zadań: "Budowa odcinka drogi powiatowej

3206P Łuczywno - Drzewce" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łę-

czyckiej w Dąbiu". Ustalono, że umowy będą mogły być podpisane dopiero po podpisaniu umów
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umów z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowaniu zadań z Funduszu Dróg Samorządowych

i wprowadzeniu środków do budżetu PZD.

Dyrektor Kujawa przedstawił dwa projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych

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 0025.82.124.2020

• w sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych

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 0025.82.125.2020

Powyższe uchwały dotyczą dróg na terenie miasta oraz gminy Kłodawa.

Następnie Dyrektor Kujawa poinformował o:

1. wynikach naboru projektów w ramach "Programu ograruczarua przestępczości

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -

2020". Powiat złożył wniosek dot. poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych,

niestety Powiat kolski nie znalazł się na liście projektów najwyżej ocenionych. Zarząd

przyjął do wiadomości;

2. aktualnie przeprowadzanych postępowaniach przetargowych na zadania drogowe. Zarząd

zapoznał się;

3. stanowiskach Gmin w zakresie przebudowy kanałów technologicznych. Zarząd zapoznał

SIę;

4. dokonaniu przez PZD wyceny drewna w związku z koniecznością dokonania wycinki drzew

i krzewów w ramach realizacji zadania "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P

Łuczywno- Drzewce". Wartość odtworzeniowa szacowana jest na ok. 22.000,00 zł. Zarząd

przyjął do wiadomości;

5. dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

"Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana II - Powstańców Wielkopolskich - Powstania
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Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła". Cena ofertowa to 434.777,08

zł. Zarząd przyjął do wiadomości;

6. bieżącej sytuacji w związku z realizacją zadania "Rozbudowa ulicy Nagómej w Kole" -

zlecenie projektu podziału nieruchomości, uwagi do kosztorysu. Zarząd zapoznał się;

7. wpływie do PZD map dot. budowy północnej obwodnicy miasta Koła (koszt wykonania ok.

20.000,00 zł). Ustalono, że Powiatowy Zarząd Dróg rozpozna dodatkowo przebieg wariantu

południowego obwodnicy oraz przeprowadzi zapytanie ofertowe w kwestii kosztu

wykonania projektu;

8. piśmie do Pracowni projektowej Inwestor Konin w sprawie wyjaśnienia dlaczego Pracownia

projektowa nie wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego -

dot. zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P - od skrzyżowania z drogą

krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów". Zarząd zapoznał się.

Na zakończenie Dyrektor Kujawa zaproponował rozważenie możliwości dokończenia wspólnie

z Gminą Osiek Mały zadania drogowego w Osieku Wielkim w przypadku pojawienia się

oszczędności na zadaniu "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce".

Zarząd rozważy taką możliwość.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Promocji Dorota Szkudlarek przedstawiła następujące

sprawy:

1. opinia do pisma Zespołu Szkół Technicznych w Kole (ZST.D.011.21.2020) w sprawie po-

wierzenia funkcji wicedyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole p. Romualdowi

Adarnkowi. Biorąc pod uwagę przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięcia

p. Adarnka opinia Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji jest pozytywna. Zarząd wyraził

zgodę na powierzenie funkcji wicedyrektora ZST w Kole p. Adarnkowi. Wydział OP powia-

domi szkołę.

2. prośba o wprowadzenie zrman do regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego

w Kole w związku z zamiarem utworzenia referatu finansowo - księgowego obsługującego

księgowość, płace i kadry szkół i placówek oświatowych. Zarząd wyraził zgodę.

3. poinformowała o uwzględnieniu Powiatu kolskiego (Szkoły Podstawowej Specjalnej

w SOSW) w wykazie szkół rekomendowanych do objęcia wsparciem finansowym w ra-

mach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Wnioskowana przez Powiat kwota to 64.000,00 zł. Zarząd przyjął do wiadomości.

Starosta przedstawił pisma Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościel-

cu:

• D.3132.3.2019 - dot. ponownego rozpatrzenia sprawy o przyznanie dodatkowych środków
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finansowych w wysokości 552.909,39 zł na wykonanie decyzji Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Kole, wydana decyzja dotyczy budynku internatu. W związ-

ku z panującym w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym, związanym z występowaniem

koronawirusa Zarząd powróci do tematu po ustaniu w/w zagrożenia.

D.424.2.2020 - pozytywna opinia Dyrekcji ZSRCKU w Kościelcu w zakresie współpracy

pomiędzy szkołą a Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRC-

KU w Kościelcu. Zarząd zapoznał się, Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy-

gotuje projekt uchwały Rady Powiatu w powyższej sprawie.

o

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska przedstawił projekty uchwał Zarządu

Powiatu Kolskiego:

• w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych czyli eksploatację,

konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i urządzeń.

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 0025.82.126.2020

w sprawie ogłoszenia konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego" i ustalenia zasad

uczestnictwa w konkursie

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 0025.82.127.2020

W kwestii organizacji w kolejnych latach konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego" Zarząd

proponuje zwiększenie zapytań o wsparcie organizacji konkursu o kolejne lokalne firmy

i instytucje.

Starosta odczytał pisma Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska:

1. NŚ.P.684.1.2020 - prośba o zwiększenie środków finansowych w dziale 600 rozdział 60014

§6050 o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę reszty odszkodowań za

nieruchomości przejęte pod drogę Łuczywno - Drzewce, wykup działki, regulowanie
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stanów prawnych w księgach wieczystych przejętych przez Powiat niemchomości oraz

aktualizację operatu szacunkowego. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków.

2. NŚ.P.684.1.2020 - prośba o przesunięcie między paragrafami środków finansowych

w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty stałe energii elektrycznej w budynku po

byłej szkole SOSW przy ul. Mickiewicza 14 w Kole oraz opłaty za sprzedaż wody do

budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 1 w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego, KRD.033.19.2020 - prośba o zwiększenie planu

wydatków na 2020 r. o kwotę 48.829,60 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

(zakup tablic rejestracyjnych). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na

lata 2018 - 2027 w zakresie zadania pn.: "Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie

Powiatowym w Kole" proponuje się zmniejszenie na 2021 r. o kwotę 48.829,60 zł,

a także zwiększenie wydatków na zakup tablic rejestracyjnych w 2020 r. do kwoty

138.829,60 zł. Planowana na 2020 r. kwota 90.000,00 zł na zakup tablic rejestracyjnych

okazała się niewystarczająca i należy ją zwiększyć do kwoty 138.829,60 zł. Zarząd wyraził

zgodę.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.DKS.071.55.2020.AK-

raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej SPZOZ w Kole. Zarząd postanowił zaprosić na

kolejne posiedzenie p. Wiśniewską - dyrektor SPZOZ w Kole w celu omówienia w/w

raportu i przedstawienia bieżącej sytuacji szpitala.

Na tym protokół zakończono .

.........~~hiiQ .
Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

l. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak
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