
Protokół nr 0022.110.2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 23 grudnia 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9.00. Obradom przewodniczył Starosta Robert 

Kropidło wski.

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

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził 

wymagane ąuorum.

Porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego (załącznik nr 2 do protokołu):

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 grudnia 2020 r.

3. Sprawa wyzłomowania poj azdu.

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.
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Przebieg posiedzenia

Ad.l

Starosta odczytał porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego. Nie zgłoszono uwag do 

porządku, został on jednomyślne przyjęty.

Ad 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 

0022.109.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty.

Ad.3
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego poruszył temat dot. podjęcia decyzji 

dot. kierunku przeprowadzenia procedur administracyjnych zmierzających do likwidacji lub 

do sprzedaży pojazdu, który postanowieniem Sądu przepadł na rzecz Powiatu Kolskiego. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 0025.119.173.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 kwietnia 

2017r. w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie pojazdów orzeczonych jako przepadek na 

rzecz Powiatu Kolskiego wartości pojazdów, do wysokości której Zarząd wyraża zgodę na 

złomowanie takich pojazdów wynosi 500 zł brutto. Z załączonej oceny technicznej 

Rzeczoznawcy wynika, że pojazd marki Fiat Punto 55 (nr rej ZI-BU28) przedstawia wartość 

złomu i szacowany jest na kwotę ok. 550,00 zł brutto. Zarząd podjął decyzję o wyzłomowaniu 

w/w pojazdu.

W celu przyspieszenia procedur związanych ze złomowaniem pojazdów, które przepadły na 

rzecz Powiatu, Zarząd Powiatu Kolskiego podjął decyzję o zmianie kwoty bez konieczności 

uzyskania każdorazowej zgody na złomowanie pojazdów, do wysokości kwoty nie wyższej 

niż 700,00 zł brutto. Projekt uchwały przygotuje Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego.

Naczelnik Sławomir Wojtysiak poinformował również o piśmie, które wpłynęło od Pana

go w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, tj. likwidacji progu

zwalniającego na drodze gminnej nr 493519P relacji Przy by łów-Maj dany w zakresie 

oznakowania poziomego i pionowego zatwierdzonego projektem stałej organizacji ruchu 

zaewidencjonowanego pod nr ZRT 7120-12/2017 z dnia 07.03.2017r. Po krótkiej dyskusji 

w obecności Wójta Gminy Koło Pana Mariusza Rybczyńskiego w przedmiotowym temacie 

sprawy Zarząd Powiatu Kolskiego podjął decyzję, że Organ zarządzający ruchem prześle 
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stosowne pismo do zarządcy drogi gminnej tj. Gminy Koło o dokonaniu usunięcia progu 

zwalniającego na ww. drodze gminnej mając na uwadze przedmiotowe wezwanie do 

usunięcia naruszenia prawa.

Ad 4.

Starosta poinformował o pismach:

□ Powiatowego Zarządu Dróg w Kole (PZD.GK. 127.12.2020) informacja

o przewidywanym wykonaniu planu wydatków na zadania: „Przebudowa drogi 

powiatowej 3406P Brdów - Przedecz” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P 

w miejscowości Głębokie”.

□ Powiatowego Zarządu Dróg w Kole (PZD.544/DT/ZP/P/149/2020) odpowiedzi na 

zgłoszone przez radnych Rady Gminy Osiek Mały wnioski i zapytania w zakresie 

naprawy pobocza w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3206P w m. Młynek.

□ Radnego Rady Miejskiej w Kole Adriana Króla w sprawie propozycji opracowania 

wspólnie z Gminą Miejską w Kole w 2021r. dokumentacji na budowę chodnika oraz 

ścieżki rowerowej przy Klonowej w Kole.

□ Pismo Pani i w sprawie nadania Samodzielnemu Publicznemu

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole imienia Św. Bogumiła oraz powrotu Jego 

figury do obiektów szpitala. Zarząd podjął decyzję, że ze względu na obowiązujący 

stan epidemii nie ma możliwości technicznej, ani też organizacyjnej do 

przeprowadzenia uroczystości proponowanych przez

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie opinii o zaliczeniu 

drogi do kategorii dróg gminnych, (dot. zaliczenia ul. Jaworowej w Kłodawie położonej na 

działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1127/1, 1127/3, 1103/5, 1102/16 do 

kategorii dróg gminnych).

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.110.161.2020
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Ad 5.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Malwina Morzycka 
........................

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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