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Protokół nr 0022.103.2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 6 listopada 2020 roku

Posiedzenie Zarządu odbyło SIę o godz. 11.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń

rejestrujących obraz i dźwięk. Obradom przewodniczył Wicestarosta Sylwester Chęciński.

Każdy z członków Zarządu potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału

w posiedzeniu, tj. dysponuje odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada

łączność sieciową. Następnie Wicestarosta przystąpił do stwierdzenia quorum.

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

1. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

oraz

Artur Szafrański - Sekretarz

Zygmunt Soltysiak - Skarbnik

Wicestarosta powitał wszystkich obecnych, a następnie 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.

Członkowie Zarządu zapoznali SIę z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr

0022.102.2020 z dnia 28 października 2020 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym

samym protokół został przyjęty.
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Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia

zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 rok.

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 0025.103.145.2020

o
Ponadto Skarbnik omówił projekt budżetu powiatu na 2021 r. - przedstawił planowane

inwestycje, remonty, zakupy oraz kwestie związane z oświatą. Proponuje się także

zaciągnięcie w 2021 r. kredytu na kwotę ok. 4.000.000,00 zł. Zarząd zapoznał się.

Ad.4
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa

oraz p. Orchowska.

Poruszono następujące sprawy:

1. Pismo Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole - informacja

o planowanych w 2021 r. stawkach za odprowadzanie wód opadowych lub

roztopowych do kanalizacji deszczowej na terenie miasta Koła. Proponowana stawka

to 1,08 zł netto/m/ rocznie. Według wstępnych wyliczeń spowoduje to wzrost kosztów

dla Powiatu o ok. 300.000,00 zł rocznie. Zarząd zapoznał się.

() 2. Pismo Urzędu Miejskiego w Kole, IP.7011.1.7.2020 - podtrzymanie deklaracji

współfinansowania zadania pn.: "Przebudowa ulicy PCK w Kole" oraz pytania

dotyczące m.in. terminu rozpoczęcia realizacji zadania oraz harmonogramu,

zabezpieczenia przez Powiat środków finansowych. Powiatowy Zarząd Dróg

przygotuje odpowiedź.

3. Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy

Łęczyckiej w Dąbiu". Dyrektor Kujawa poinformował, że wykonawca zadania nie

ukończył jego realizacji w wyznaczonym czasie w związku z powyższym zostaną

naliczone (zgodnie z umową) kary finansowe. Zarząd zapoznał się.
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4. Wypłata odszkodowania dla firmy I za zniszczoną wiatę w wyniku zdarzenia

losowego. ,I?yrektor Kujawa poinformował, że sprawa sądowa jest w toku, właściciel

firmy i zaproponował zawarcie ugody z Powiatem warunkując ją zwiększeniem

kwoty odszkodowania o wartość podatku VAT (ok. 1.400,00 zł), łączna wartość

odszkodowania wyniosłaby ok. 7.500,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie ugouy
l

o

i upoważnił Dyrektora PZD w Kole do zaproponowania firmie

odszkodowania w wysokości 7.000,00 zł, w przypadku braku zgody Zarząd akceptuje

wypłatę odszkodowania w kwocie ok. 7.500,00 zł.

5. Planowanej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Drzewce - Witowo. Dyrektor

Kujawa poinformował, że Powiat nie ma prawa do dysponowania gruntem w związku

z powyższym nie można realizować na chwilę obecną zadania. W 2018 r. Zarząd

Powiatu wystosował do Gminy Osiek Mały wniosek o przekazanie na rzecz Powiatu

gruntu, temat ten nie został rozwiązany do dziś. Ustalono, że należy spotkać się

z przedstawicielami Gminy Osiek Mały w tej sprawie.

6. Uchwała Rady Gminy Osiek Mały w sprawie udzielenia Powiatowi Kolskiemu

pomocy finansowej na zadanie: remont drogi powiatowej 3202P w miejscowości

Maciejewo. Zarząd zapoznał się.

7. Uchwała Rady Gminy Osiek Mały o zmianie uchwały nr 151/20 Rady Gminy Osiek

Mały z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu

Gminy Osiek Mały i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Osiek

Mały a Powiatem Kolskim w 2020 r. Zarząd zapoznał się.

8. Pismo Burmistrza Miasta Koła, GN.6831.29.2020 - wezwanie do usunięcia braków

formalnych wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 36/3,

położonej w obrębie miasto Koło - dot. wskazania spadkobierców i ich adresów.

Dyrektor Kujawa poinformował, że nie może dochować wskazanego przez Organ

terminu i wskazać spadkobierców z powodu braku przeprowadzenia przez nich

postępowania spadkowego. Jednocześnie poinformował, że Starostwo Powiatowe

w Kole nie prowadzi i nie posiada wglądu do rejestru ewidencji ludności, który

umożliwiłby podjęcie informacji o braku aktualności wypisu z rejestru gruntów i ksiąg

wieczystych, które stanowiły załącznik do wniosku o podział. W związku

z powyższym Zarząd Powiatu Kolskiego wnosi o wycofanie wniosku wraz

o

.1
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z załącznikami o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 36/3 arkusz mapy

36, położonej w obrębie miasto Koło.

Ad.5

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek omówiła trzy projekty uchwał

Zarządu Powiatu Kolskiego:

D W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela

. I
Zarząd po omówieniu projektu uchwały pc ldał tę kwestię grosowaniu:

kontraktowego Pani

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

O -wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.103.146.2020

D W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania

publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji

prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

C) Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.103.147.2020

D W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej (Zarząd

dokonał wyboru członków komisji konkursowej: p. Szafrański, p. Szkudlarek,

p. Połomska - Koligot)

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 0025.103.148.2020
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Ad.6

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego Wiedza w Kole - informacja

o liczbie uczniów w miesiącu listopadzie 2020 r. Zarząd zapoznał się.

2. Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowe Wiedza w Kole - informacja o liczbie

uczniów w miesiącu listopadzie 2020 r. Zarząd zapoznał się.

3. Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Babiaku - informacja o liczbie uczniów

w miesiącu listopadzie 2020 r. Zarząd zapoznał się.

c)
4. Kolskie Towarzystwo Promocji Piłki Siatkowej w Kole - prośba o rozwiązanie za

porozumieniem stron umowy na zadanie "Organizacja Memoriałów Agaty Mróz -

Olszewskiej i Henryka Szurgota". W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną

Stowarzyszenie nie jest w stanie zrealizować zadania zgodnie z przedstawioną ofertą.

Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie umowy. Sprawą zajmie się Wydział Oświaty,

Kultury i Promocji.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.12.2020 - dot. zwiększenia

planu wydatków w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu

dotacji celowych o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków

wychowawczych oraz obsługę programu "Rodzina 500+". Zarząd wyraził zgodę.

G
6. Lekarz Kierujący Oddziałem Położniczo - Ginekologicznym SPZOZ w Kole - lista

potrzeb w zakresie inwestycji i zakupów na potrzeby oddziału. Zarząd zapoznał się.

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.DŚM-

ZP.074 l. 1.106.2020 - wyjaśnienia do Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie

świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID - 19. Zarząd zapoznał się.

Ponadto Zarząd Powiatu zapoznał się z:

o projektami planów finansowych na 2021 r.: Powiatowego Urzędu Pracy w Kole,

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, Pionu Bezpieczeństwa
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o

i Zarządzania, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole, Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole, Domu Pomocy Społecznej w Kole,

Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji;

o projektem uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie opłat za usuwanie

i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu;

o projektem uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie

umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2021 r.

Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Fa Krupińska

......... ~\\l~~&o_. .

Podpisy Członków Zarządu:

l. Sylwester Chęciński ~~// .._-.=_/
... ----_._-- ~

........-;-; ................. . .

4. Henryk Tomczak

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki
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