
Protokół nr 0022.94.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 2 września 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

O oraz

Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

.z./-
ó?

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 0022.93.2020 z dnia

O 26 sierpnia 2020 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty

i podpisany.

Ad3.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek poruszyła następujące tematy:

1. Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole (2 pisma)- dot. zatwierdzenia

nauczania indywidualnego uczniów SOSW w Kole. Zarząd wyraził zgodę. Wydział OP

powiadomi szkołę.

2. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, D.34.1.2020 - dot.

ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie szkoły. Zarząd

zdecydował o pozostawieniu stawek ubiegłorocznych, tj. 12 zł za wyżywienie

wychowanków oraz 50 zł koszt zakwaterowania, w przypadku gdy wychowanek był
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nieobecny więcej niż połowę pobytu w danym miesiącu kwotę pomniejsza się do 30 zł.

Z uwagi na panującą pandemię Covid - 19 ze stołówek w internacie przy ZSRCKU

w Kościelcu oraz w Bursie Szkolnej w Kole mogą korzystać wyłącznie uczniowie.

Jednocześnie Zarząd prosi o przedstawienie kosztów i dochodów z usług cateringowych

jakie świadczą na zewnątrz stołówki w w/w jednostkach. Wydział OP powiadomi jednostki.

3. Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.1101.2.2020 - dot.

wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego przygotowania

pedagogicznego. Proponowana przez Dyrektora osoba ma przygotowanie do nauki

przedmiotów zawodowych w technikum geodezyjnym uznane przez Dyrektora szkoły.

Zarząd dla zapewnienia realizacji podstawy programowej i utrzymania ciągłości nauki

w technikum geodezyjnym wyraził zgodę na w/w zatrudnienie. Wydział OP powiadomi

szkołę.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Sobczak powróciła do tematu Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych. Powiat Kolski otrzymał z Funduszu środki w wysokości 3.686.214,00 zł.

Wsparcie jest bezzwrotne i może zostać przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Zarząd

zdecydował o przeznaczeniu tych środków na zadania: "Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ

w Kole wraz z wyposażeniem" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy

Łęczyckiej w Dąbiu" .

Powiat Kolski ma również możliwość wnioskowania o środki z puli 6 mld zł przeznaczonej dla

gmin i powiatów. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie może być niższa niż 400.000,00 zł. Zarząd

zdecydował o złożeniu wniosku na przebudowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół

Technicznych w Kole.

Ponadto p. Sobczak poinformowała o złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup pomocy dydaktycznych dla Technikum Ochrony

Środowiska w Zespole Szkół Technicznych w Kole.

Ad 5.

Sekretarz Powiatu poinformował o wpływie pisma Wojewody Wielkopolskiego (KN-

1.4110.15.2020.6) dot. przedłożenia wyjaśnień w kontekście ograniczenia działalności gospodarczej

radnego powiatu,

r. urnowę z panią

ekretarz poinformował, że Powiat Kolski zawarł w dniu 2 lipca,~Ol,8

-Prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
I

której przedmiotem 'była publikacja

" 'I:,.:.

'..Kolskiego na portalu internetowym wwv

materiałów informacyjno-promocyjnych POWIatu
, ,'"

;Okres obowiązywania umowy trwał ~d
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dnia 2 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Główny zarzut w piśmie skierowanym do Wojewody

.dotyczy informacji, że właścicielem portalu wv ~pljest radny Powiatu Kolskiego pan

l ' J

I i w związku z powyższym narusza przepisy art. 25b ust. l ustawy z dnia

5 czerwca 1999 r. o samorządzie powiatowym. Z przeprowadzonych przez Zarząd Pow lam

Ko.rkiego ustaleń wynika, iż pierwsza sesja Rady Powiatu Kolskiego, na której pan

" złożył ślubowanie odbyła się w dniu 20 listopada 2018 r., a w/w umowa przestała

obowiązywać z dniem 31 grudnia 2018 r. i nie była przedłużana. Ponadto ze wskazaną wyżej osobą

nie zawarto nowej umowy w roku 2019. Zarząd Powiatu Kolskiego nie posiada informacji, czy

w powyższym czasie pan .'był właścicielem portalu ww , czy też

nie, jednak w przypadku pozytywnej informacji, co do własności w/w portalu nie l,ia;to ogólnego

znaczenia w kontekście przepisów art. 25b ust. 2. ustawy o samorządzie powiatowym, gdyż: "Jeżeli

radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczq, o której

mowa w ust. 1,jest obowiqzany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciqgu

3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. (. ..) n. Wobec powyższego Zarząd Powiatu Kolskiego

uznaje, iż zarzuty skierowane do Pana Wojewody w piśmie są bezzasadne w kontekście obowiązku

przestrzegania przez w/w radnego zakazu określonego w przepisach art. 25b ust. l ustawy

o samorządzie powiatowym, z uwagi na spełnienie wymogu, o którym mowa wart. 25b ust. 2 ww.

ustawy, tj. przed upływem 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania, zakończenia umowy, z którą

wiązałoby się ewentualne powiązanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Powiatu

Kolskiego.

Ad 6.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole powrócił do tematu realizacji zadań drogowych

wspólnie z gminami Babiak oraz Chodów. W gminie Babiak planuje się realizację zadania pn.:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek". Zarząd wystąpił do

Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego

podczas realizacji tej inwestycji. Z uwagi na brak odpowiedzi z Ministerstwa Zarząd proponuje

zmianę nazwy zadania na remont w/w drogi. Starosta spotka się w tej sprawie z Wójtem Babiaka.

Natomiast w gminie Chodów planuje się realizację m.in. zadania pn.: "Przebudowa drogi

powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków". Z uwagi na brak odpowiedzi z Ministerstwa

Cyfryzacji w kwestii ewentualnego odstąpienia od budowy kanału technologicznego Zarząd

rozważa realizację następujących zadań:

• kontynuacji przebudowy drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice;

• remont odcinka (ok. 500 m) drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice;

• remont (zamiast przebudowy) drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków.
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Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje w tej sprawie pismo do Wójta Chodowa.

o

W dalszej części posiedzenia poruszono następujące tematy:

1. Ministerstwo Cyfryzacji, DT-WUKE.420.725.2020 - wezwanie do uzupełnienia braków

merytorycznych, dot. wniosku o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego

podczas realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników -

Kotków". Powi ... 'Jwy Zarząd Dróg przygotuje odpowiedź.

1- dot. obniżenia opłat za umieszczenie w pasie drogowym

urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi i zajęcie pasa drogowego. Zarząd po

przeanalizowaniu sprawy nie wyraził zgody na obniżenie stawek. Powiatowy Zarząd Dróg

przygotuje odpowiedź.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/5421/DT/ZPIP/133/2020 - opima w sprawie

przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Koło drogi powiatowej nr 3480P - ul. 20 Stycznia

w Kole. Zachodzi konieczność dokonania podziału działek w taki sposób, by tereny

skrzyżowań pozostały własnością Powiatu przed wystąpieniem o niezbędne opirue

i uzgodnienia oraz podjęciem uchwał przekazujących w związku z opracowaniem koncepcji

projektowej przebudowy ul. Broniewskiego w Kole na odcinku od ul. 20 Stycznia do

ul. Toruńskiej. Zarząd wyraził zgodę.

Następnie Dyrektor Kujawa poinformował o:

• zakończonych inwestycjach w poszczególnych gminach;

• otrzymaniu koncepcji (2 warianty) projektowej przebudowy ul. Broniewskiego w Kole na

odcinku od ul. 20 Stycznia do ul. Toruńskiej. Należy spotkać się z Burmistrzem Koła w tej

sprawie;

• zabezpieczeniu przez Radę Miejską w Kole środków finansowych w kwocie 100.000 zł

z przeznaczeniem na realizację (wspólnie z Powiatem) zadania "Przebudowa ulicy

Poległych w Kole". Zarząd przyjął do wiadomości;

• propozycji ze strony Gminy Babiak dot. kupna i montażu radaru prędkości na terenie gminy.

Zarząd wyraził zgodę, do realizacji zadania niezbędna będzie partycypacja Gminy Babiak

w kosztach w wysokości 50%.

Zarząd powrócił do tematu poprawy bezpieczeństwa na ul. Wyszyńskiego w Kłodawie. Dyskusja

dotyczyła umiejscowienia azylu drogowego. Zarząd zdecydował o przygotowaniu projektu zmiany

organizacji ruchu w dwóch wariantach: pierwszy z uwzględnieniem azylu, drugi bez uwzględniania
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azylu.

Ad 7.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.SD.004.08.2020 -

wyjaśnienia dot. braku możliwości realizacji zadania "Przebudowa oddziału chirurgii

w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem" przez wykonawcę w pierwotnym terminie, tj. do

dnia 30 listopada 2020 r. Zarząd zapoznał się.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.DŚM-ZP.240.l3.2020

IK. - dot. wydłużenia terminu dotacji przekazanej dla SPZOZ w Kole z przeznaczeniem na

dofinansowanie zadania "Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz

z wyposażeniem". Umowa zawarta z wykonawcą określa czas wykonania wszystkich robót

na 144 dni, co w konsekwencji określa termin zakończenia robót na dzień 17 stycznia 202lr.

Zarząd przygotuje pismo do Wojewody Wielkopolskiego o przedłużenie terminu dotacji

przekazanej dla Powiatu kolskiego z przeznaczeniem na w/w zadanie.

3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.21.2020 - dot. ujęcia

w planie finansowym jednostki środków w kwocie 29.870,00 zł pochodzących ze

zwiększenia przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na 2020 r. Środki te

przeznacza się na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby. Zarząd wyraził zgodę.

4. Koło Polityczne Unii Pracy w Kole - prośba o wyznaczenie w mieście Kole miejsc

parkingowych dla seniorów. Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania

określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Kole, który uchwala Rada Miasta Koła

i to ona może dokonywać zmian w w/w regulaminie. W związku z powyższym Zarząd

Powiatu nie posiada kompetencji do wyznaczania miejsc parkingowych w mieście w strefie

płatnego parkowania.

5. Urząd Miejski w Kole, KS.033.4.2020 - uchwała Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia

2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu

Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego. Zarząd zapoznał się.

6. Liceum Ogólnokształcące w Kole, SE.2611.1.2020 - prośba o przekazanie szkole szaf

biurowych z wyposażenia Starostwa Powiatowego w Kole. Zarząd wyraził zgodę na

przekazanie nieużywanych już mebli.

Ponadto Zarząd udzielił upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kole p. Marioli

Sobczak do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji

umowy zawartej pomiędzy PFRON a Powiatem Kolskim o dofinansowanie projektów w ramach

"Programu wyrównywania różnic między regionami III".
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Ad 8.

Na tym protokół zakończono .

........~,,~c\( .
Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

l. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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