
Protokół nr 0022.95.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 9 września 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 900
• Obrady rozpoczął Wicestarosta Sylwester

Chęciński (Starosta dołączył do posiedzenia w jego trakcie).

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

Wicestarosta 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 0022.94.2020 z dnia

O 2 września 2020 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty

i podpisany.

Ad 3.

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie szczegółowych zasad,

trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2021 rok oraz

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2027.

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 0025.95.138.2020
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Ponadto Skarbnik poinformował o przesłaniu przez Gminę Przedecz Uchwały Rady Miejskiej

w Przedczu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na przebudowę drogi

powiatowej nr 34l4P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad4.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska p. Ziemniak omówił projekt uchwały

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu

Kolskiego. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,0253

ha. Nieruchomości te zostały zajęte pod budowę mostu w miejscowości Barłogi. Zarząd nie wniósł

uwag do projektu uchwały.

Naczelnik podjął także temat dot. przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Koło drogi powiatowej nr

3480P - ul. 20 Stycznia w Kole. Pan Ziemniak pytał czy należy już rozpoczynać procedury

związane z podziałem. Zarząd zdecydował, że p. Naczelnik szczegółowych ustaleń w tym zakresie

dokona ze Starostą.

Ad 5.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa,

p. Orchowska oraz p. Łączkowski.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole poruszył tematy dot.:

1. uszkodzenia nawierzchni drogi i przepustu na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie - Dyrektor

Kujawa poinformował o przesłaniu do dwóch firm zapytania ofertowego w sprawie

dokonania naprawy, na chwilę obecną brak odzewu z firm. Dyrektor poinformował, że na

odcinku w/w drogi należy wprowadzić ograniczenie tonażowe dla pojazdów. Pan Kujawa

zawnioskował o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie map i dokumentacji

projektowej dla tego zadania. Zarząd oczekuje na wyliczenie kwoty potrzebnej do

zabezpieczenia.

2. pisma PZD.GK.082.09.2020 - informacja o zakończeniu i rozliczeniu zadań remontowych

realizowanych na terenie Gminy Kłodawa z jej udziałem finansowym: "Remont odcinków

drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa" kwota oszczędności 42.763,21 zł oraz "Remont

odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew" kwota oszczędności 19.365,63 zł.

W związku z powyższym możliwe jest dokonanie zmian w budżecie Powiatu Kolskiego

mających na celu zmniejszenie planu na zadaniach, które wygenerowały oszczędności

i przesunięcie środków na realizowane na terenie gminy Kłodawa zadanie inwestycyjne pn.

"Przebudowa chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie, przebudowa chodnika wraz

z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie" . Zadania remontowe finansowane były

przez Gminę Kłodawa w wysokości 40% kosztów, natomiast zadanie inwestycyjne polega
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na przebudowie chodnika w związku z czym udział finansowy gminy powinien wynosić

50% wartości zadania. Gmina Kłodawa poza środkami przesuniętymi z zadań remontowych

powinna wyasygnować dodatkowe środki w wysokości 12.400,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

3. pisma PZD.GK.081.09.2020 - wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym. Proponuje

się zwiększenie planu dochodów:

• o 6.000 zł w §0950 "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów",

zwiększenie wynika z dużego stopnia zaawansowania wykonania planu dochodów w tym

paragrafie. Dochody stanowią odszkodowania uzyskane od ubezpieczycieli w związku ze

szkodami w pasie drogowym;

• o 4.000 zł w §0570 "Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od

osób fizycznych", zwiększenie wynika z faktu nałożenia i wyegzekwowania kary pieniężnej

za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi;

• o 1.000 zł w §0920 "Pozostałe odsetki", zwiększenie wynika z faktu wysokiego

zaawansowania wykonania dochodów w tym paragrafie. Dochody stanowią wpłacone przez

kontrahentów i wyegzekwowane przez organy egzekucyjne odsetki za zwłokę w zapłacie

opłat za zajęcie pasa drogowego.

Proponuje się także zmniejszenie planu wydatków w §4430 o łączną kwotę 30.000 zł oraz

zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 41.000 zł w §4300 z przeznaczeniem na

zakup usług pozostałych. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian z zastrzeżeniem, że

odsetki za zwłokę w zapłacie opłat za zajęcie pasa drogowego stanowią dochód Powiatu.

4. pisma PZD/DT/76/U1l/2020 - adresowanego do Miejskiego Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji w sprawie sporządzenia aneksu do umowy o odprowadzanie wód opadowych

lub roztopowych w związku ze zmianą powierzchni terenu, z którego odprowadzane są w/w

wody do miejskiego systemu kanalizacji. Dodatkowa powierzchnia dotyczy ul. Nagómej na

odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Ks. Biskupa Cz. Lewandowskiego - Poległych. Zarząd

zapoznał się.

5. realizacji zadań drogowych na terenie Gminy Chodów w 2020 r. wspólnie z Gminą.

Ustalono nazwy zadań: "Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice - Kaleń

Mała" łączna wartość zadania to 110.000 zł (wkład własny Gminy - 44.000 zł), "Remont

drogi powiatowej nr 2150P w m. Domaników" łączna wartość zadania to 100.000 zł (wkład

własny Gminy - 40.000 zł) oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników -

Kotków, przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice" łączna wartość

zadania to 290.000 zł (wkład własny Gminy - 116.000 zł). W przypadku otrzymania zgody

Ministra Cyfryzacji na odstępstwo od konieczności budowy kanału technologicznego dla
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inwestycji w Domanikowie do dnia wrześniowej sesji Rady Gminy Chodów istnieje

możliwość jej wykonania w roku bieżącym. Warunkiem powyższego jest rezygnacja

z jednego z w/w remontów. Zarząd oczekuje na zabezpieczenie środków przez Gminę

Chodów .

. 6. udzielenia odpowiedzi p \w sprawie wykonania odnowy dalszego odcinka drogi

w kierunku m. Ochle. Zarząd z' poznał się z odpowiedzią.

7. złożenia do Burmistrza Miasta Koła wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt

podziału nieruchomości. Podział ma na celu wyodrębnienie części działek pod planowany

pas drogowy ulicy Toruńskiej i Przemysłowej w Kole. Zarząd wyraził zgodę na złożenie

wniosku.

8. wydania przez Burmistrza Miasta Koła zgody na wycinkę drzew przy ul. PCK w Kole

z terminem realizacji do końca 2020 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wyjaśni sprawę

z uwagi na odstąpienie od realizacji przebudowy ul. PCK w Kole w tym roku.

9. wniosku wykonawcy zadania "Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica

Kuleszy część II - nr 3521P ulicy księdza Omastowskiego w Przedczu" o wydłużenie

terminu realizacji zadania z uwagi na opóźnienia przy zatwierdzaniu projektu zarządzania

ruchem. Zarząd wyraził zgodę na wydłużenie terminu.

Starosta poruszył temat realizacji w 2020 1'. zadań drogowych na terenie gminy Babiak w ramach

współpracy Powiatu z Gminą. Z uwagi na wysokie wykorzystanie przez Gminę Babiak środków

w budżecie przeznaczonych na remonty Wójt zwrócił się z prośbą o przesunięcie zadań

zaplanowanych do realizacji wspólnie z Powiatem w 2020 r. na 2021 r. w przypadku braku zgody

Ministra Cyfryzacji na zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego podczas

realizacji inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów". Zarząd

wyraził zgodę.

Następnie Starosta poinformował o piśmie Urzędu Miejskiego w Kole (IP.7021.1.39.2020) -

propozycj a zgłoszenia wniosku w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych dot.

przebudowy ulicy Toruńskiej w Kole. Z uwagi, że jest to kolejna propozycja Gminy Miejskiej dot.

realizacji inwestycji w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych Powiatowy Zarząd Dróg

wyjaśni sprawę.

Ustalono termin odbioru końcowego robót "Inwestycji na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II -

Powstańców Wielkopolskich - Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta

Koła" na dzień 16.09.2020 r.

Obecny na posiedzeniu Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
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w Kościelcu zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 20.000 zł na zakup pługa ujętego

we wniosku o dofinansowanie projektu .Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu". Podczas składania wniosku o dofinansowanie

wnioskowano o wartość 32.000 zł na zakup pługa. Mimo złożenia na etapie negocjacji ofert

potwierdzających średnią cenę rynkową 32.000 zł Komisja Oceny Wniosków zakwestionowała

wydatek uznając go za zawyżony i zatwierdziła kwotę 12.000 zł. Mimo ogłaszania przetargów

w części na zakup pługa nie udaje się ich rozstrzygnąć, ponieważ oferty opiewają na kwoty

przekraczające budżet. W związku z powyższym Dyrektor zwrócił się z prośbą o wsparcie

finansowe. Z uwagi na brak możliwości dokonania rozeznania w tym temacie przez Wydział

Oświaty, Kultury i Promocji Zarząd powróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Promocji przedstawiła

następujące sprawy:

• Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, DAI2.1.2020 -

dot. wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne uczennicy. Zarząd wyraził zgodę na

realizację nauczania indywidualnego w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ramach środków

jakie szkoła posiada w swoim budżecie. Wydział OP powiadomi szkołę.

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, MOSIRAOO.9.2020 - prośba o zakup nagród

dla zawodników 40. Międzynarodowego Biegu Warciańskiego za zajęcie miejsc I - III.

Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie na ten cel kwoty 6.000 zł. Wydział OP powiadomi

jednostkę,

Starosta poinformował o:

• planowanej na 10 września br. uroczystości upamiętniającej pomordowanych w Obozie

zagłady Kulrnhof w Chełmnie nad Nerem. Zarząd udzielił wsparcia finansowego w kwocie

300,00 zł na organizację uroczystości.

• piśmie Liceum Ogólnokształcącego w Kole, SE.2123.1.2020 - dot. ustalenia warunków

płacy dyrektora. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji udzielił już odpowiedzi.

Ad 7.

Zarząd zapoznał się z pismami:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, OR.0602.22.2020 - harmonogram

kontroli nad rodzinami zastępczymi na 2020 r.

2. Urzędu Miejskiego w Kole, KS.7231.09.2020 - informacja o wpływach z tytułu opłat

wnoszonych systemem Mobilet oraz w parkomatach ustawionych przy drogach

powiatowych.
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Na tym protokół zakończono.

P;~;~kói~z:~h-;';~i~~k~

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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