
Protokół nr 0022.86.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 1 lipca 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 900
• Obradom przewodniczył Starosta 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

c oraz

Artur Szafrański- Sekretarz

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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.

Ad2.

(J Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu 0022.85.2020 z dnia

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

i podpisany.

Ad3.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska zwróciła

się do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na podpisanie aneksów do zawartych umów

kredytowych wydłużających okres kredytowania o trzy miesiące i podpisanie aneksu do

oświadczenia poręczyciela w związku z poręczeniem udzielonych kredytów. Pani Wiśniewska

poinformowała, że stworzenie możliwości "wakacji kredytowych" pozwoli szpitalowi na

odroczenie spłaty dwóch kredytów, które znacznie obciążają budżet szpitala. Z powodu "wakacji

kredytowych" bank nie pobiera prowizji, marży ani innych opłat. Zawieszenie spłaty rat kredytu



miałoby objąć miesiące: lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020 r. Powstałe w ten sposób oszczędności

planuje się przeznaczyć na spłatę najpilniejszych zobowiązań. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto p. Wiśniewska poinformowała o:

• podpisaniu ze wspólnotą mieszkaniową "Cichy Kat" umowy dzierżawy garaży. Zarząd
(..

przyjął do wiadomości.

• bieżącej sytuacji związanej z przetargiem dot. zadania "Przebudowa Oddziału Chirurgii

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole". Dyskusja dotyczyła

obaw związanych z dochowaniem terminu realizacji zadania w związku z możliwością

pojawienia się odwołania jednego z oferentów.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji poinformowała o piśmie Komendy Powiatowej

Policji w Kole w sprawie podjęcia współpracy w zakresie wydruku planu lekcji oraz odblasków dla

O uczniów. Zarząd wyraził zgodę, środki będą pochodzić z budżetu komisj i bezpieczeństwa.

c

Ponadto p. Szkudlarek omówiła trzy projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego Panią 1\ \
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 0025.86.132.2020

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego Paniq r ~

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 0025.86.133.2020

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez

nauczyciela kontraktowego Paniq \
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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 0025.86.134.2020

Ad 5.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, którzy poruszyli

następujące tematy:

l. przekazanie przez pracownię projektową I dokumentacji dot. zadania

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P - od skrzyżowania z drogą krajową DK92

w kierunku miejscowości Rdutów". Dyrektor Kujawa poinformował, że wpisano błędnie

inwestora - Zarząd Powiatu Kolskiego a powinien być Powiat Kolski - Powiatowy Zarząd

Dróg w Kole. Kosztorys opiewa na kwotę ok. 5.400.000 zł;

2. powrócono do tematu oferty firmy 1 [la dot. odsprzedaży kostki brukowej, która

pozostała po realizacji zadania "Rozbudowa ulicy Nagómej w Kole". Cena 29 zł netto/ m-,

całkowity koszt zakupu ok. 15.400 zł brutto. PZD proponuje przeznaczenie kostki na

wymianę chodnika na ul. Poległych w Kole, koszt przebudowy w/w chodnika szacuje się na

ok. 200.000 zł (inwestycja musiałaby być realizowana wspólnie z Gminą Miejską Koło

w podziale 50% / 50%). Zarząd na wcześniejszym posiedzeniu wyraził zgodę na zakup

kostki. Starosta omówi ten temat z Burmistrzem Koła. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje

odpowiedź do firmy I
3. powrócono do tematu planowanej budowy północnej obwodnicy Koła. Wicestarosta

zaproponował powołanie zespołu roboczego oraz opracowanie projektu zarządzania

inwestycją. W składzie zespołu proponuje się specjalistów m.in. z zakresu planowania

przestrzennego, branży kolejowej, branży energetycznej. Zarząd wyraził zgodę;

4. rozliczenie zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Z zadania

"Rozbudowa ulicy Nagómej w Kole" pozostaną środki w kwocie ok. 30.000 zł, które trzeba

będzie zwrócić Wojewodzie. Zarząd przyjął do wiadomości;

5. rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu". Wybrano

najkorzystniejszą ofertę - cena ofertowa 1.978.592,10 zł. Zarząd zapoznał się;

6. informacja z otwarcia ofert na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych: część I - nr 3518P

ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy księdza Omastowskiego w Przedczu". Zarząd

zapoznał się;
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7. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na

odcinku o długości 0,228 km" - chodnik. Zarząd proponuje poszerzenie chodnika o część

pasa zieleni z obniżeniem krawężnika wraz ze wzmocnieniem podbudowy - jak na

zjazdach. Dyrektor Kujawa poinformował, że przełoży się to na wzrost kosztu zadania o ok.

24.000,00 zł, kwota ta będzie się mieściła w ogólnej kwocie przeznaczonej na to zadanie;

8. zakup kosiarki wysięgnikowej na potrzeby PZD. Koszt ok. 100.000,00 zł. Zarząd powróci

do tematu po analizie oszczędności z zadań drogowych;

9. przebudowa ul. Towarowej w Kole - Zarząd powróci do tematu;

10. kontynuacja zadania "Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa".

Dyrektor Kujawa zwrócił się o zabezpieczenie środków finansowych na zadanie. Zarząd

wyraził zgodę.

Ponadto Zarząd zapoznał się z pismami Powiatowego Zarządu Dróg w Kole:

C~, 1. PZD/221IDT/208/2020 - ostateczna decyzja ZRID dotycząca zadania "Budowa odcinka

drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce".

2. PZD/2223IDT/PN-16/2019 - informacja o całkowitym koszcie zadania "Przebudowa drogi

powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia - Leśnica".

Ad 6.

Zarząd zapoznał się z pismami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1. DF-I.4020.38.15.2020.MZ/AŁ - dot. przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy

w wysokości 22.213,00 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole zadań

określonych w § 2 ust. l pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań

w województwie.

L- 2. DF-I.4020.15.6(1).2020.AŁlJC - dot. przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy w

wysokości 6.000,00 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole w 2020 r.

zadań określonych w art. 15 zzb - 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ponadto Zarząd Powiatu Kolskiego uzgodnił pozytywnie w całości projekt miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego:

• pod nazwą: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów

gminy Osiek Mały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (4/86/2020);

• pod nazwą: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
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terenów gminy Grzegorzew - Etap II i zmiana miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla wybranych terenów gminy Grzegorzew - Etap III wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko (5/86/2020).

Ad 7.
Na tym protokół zakończono.

'/ \ I ,
.......... ::tYY.~\V\ KUL .
Protokółował~: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu: /
../

/

l. Robert Kropidłowski

.........2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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